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Sammanfattning 
Författare: Azra Jakupovic och Elina Fridell 

Uppsatsens titel: Avskaffandet av revisionsplikten – Möjlig påverkan på revisionsby-

råer och små aktiebolag 

Bakgrund och problem: Inom EU pågår ett omfattande arbete med att minska de ad-

ministrativa bördorna för företagen i Europa, det här för att stärka deras konkurrenskraft 

och stimulera Europas välfärd. För att lyckas med den här uppgiften gör EU undantag 

bland annat från lagstadgad revisionsplikt för mindre och medelstora onoterade företag. 

År 2006 tillkallade den dåvarande svenska regeringen en särskild utredning som två år 

senare överlämnade ett betänkande som fick namnet Avskaffande av revisionsplikten för 

små företag. I betänkandet föreslogs att små företag i Sverige ska vara undantagna från 

revisionsplikt.   

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur aktiebolagen och revisions-

byråerna kan påverkas av slopandet av revisionsplikten. Även argumentation kommer 

att ske kring vilka förändringar som kan uppstå för revisionsbyråerna om de föreslagna 

högre gränsvärdena får genomslag i framtiden. 

Metod: Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ ansats. Teorin har sammanställts 

bland annat med hjälp av aktuell litteratur och artiklar inom ämnet. Till framställandet 

av empirin har personliga intervjuer med revisionsbyråer och små aktiebolag ägt rum. 

Syftet med intervjuerna har varit att ge författarna svar på hur revisionsbyråer och små 

aktiebolag kan påverkas av slopandet av revisionsplikten. Att göra någon generalisering 

av respondenternas svar har inte varit författarnas önskan.  

Resultat och slutsats: Avskaffandet av revisionsplikten ser respondenterna som en po-

sitiv lagändring. Aktiebolagen kan nu välja vilken form av revisionstjänster de är i be-

hov av medan revisionsbyråerna välkomnar den efterfrågestyrda revisionen. Dock för 

slopandet av revisionsplikten inte bara med sig positiva effekter. Risken finns att slo-

pandet bjuder in oseriösa företagare på marknaden och skapar en illojal konkurrens för 

företagarna. Även intressenter kommer att ställa krav på att företagen är reviderade vid 

exempelvis beviljandet av krediter, vilket påverkar revisionens vara eller icke vara i ett 

företag. Tvärtemot än vad utredningen har anfört så är revisionsbyråerna av den upp-

fattningen att priset för revision kommer att öka i framtiden och likaså revisionsbyråer-

nas intäkter i och med slopandet av revisionsplikten.    
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Summary 

Authors: Azra Jakupovic and Elina Fridell 

Title of the thesis: Abolishment of the statutory audit – Possible effects on audit bu-

reaus and small corporations 

Background and problem: Within EU an extensive work is taking place to reduce the 

administrative burdens for corporations, in order to strengthen their competitiveness and 

stimulate the welfare of Europe. To be able to achieve this, EU is making an exception 

for SME when it comes to the audit prescribed by law. In the year 2006 the formerly 

Swedish government mobilized a special investigator which two years later submitted a 

report called Abolishment of the statutory audit for small corporations. The report sug-

gested that small corporations in Sweden should be excepted from statutory audit. 

Purpose: The purpose of the thesis is to examine and analyze how the corporations and 

audit bureaus may be affected by the abolishment of the statutory audit. Arguments re-

garding the changes that may occur for audit bureaus if the suggested higher limiting 

values come into effect in the future will also be discussed.  

Method: The thesis is written from a qualitative perspective. The theoretical framework 

has been put together with help from current literature and articles within the subject. 

For the exhibition of the empirical work personal interviews with audit bureaus and 

small corporations have occurred. The purpose with the interviews has been to give the 

authors answers on how audit bureaus and small corporations may be affected by the 

abolishment of the statutory audit. The desire of the authors has not been to make a ge-

neralization of the respondents’ answers. 

Results and conclusion: The respondents see the abolishment of the statutory audit as a 

positive amendment. The corporations may now choose which form of audit services 

they are in need of while the audit bureaus are welcoming the audit regulated by de-

mand. However, the abolishment of the statutory audit does not only bring positive ef-

fects. There is a risk that the abolishment invites non-serious enterprisers into the mar-

ket and creates disloyal competition for the enterprisers. Also stakeholders require that 

the companies are audited, for example when it comes to the granting of credits, which 

affect the be or not to be of the auditing. Contrary of what the investigator’s report said, 

the audit bureaus believe that both the prices for auditing and their income will increase 

in the future as a result of the abolishment of the statutory audit. 
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Förkortningslista 
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Kap    Kapitel 

Prop.    Proposition 
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SOU    Statens Offentliga Utredning 

VD    Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
v 

Innehåll 
1 INLEDNING ........................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................ 1 

1.2 PROBLEMSTÄLLNING ............................................................................................. 2 

1.3 SYFTE .................................................................................................................... 3 

1.4 AVGRÄNSNING ....................................................................................................... 3 

1.5 DISPOSITION .......................................................................................................... 4 

2 METOD ................................................................................................................... 5 

2.1 VAL AV ÄMNE ........................................................................................................ 5 

2.2 VAL AV METOD ...................................................................................................... 5 

2.3 VAL AV RESPONDENTER......................................................................................... 5 

2.4 DATAINSAMLING ................................................................................................... 6 

2.5 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ......................................................................... 7 

2.6 KÄLLKRITIK ........................................................................................................... 8 

3 TEORETISK REFERENSRAM ......................................................................... 10 

3.1 AKTIEBOLAG ....................................................................................................... 10 

3.1.1 Definition av aktiebolag .............................................................................. 10 

3.1.2 Definition av små och medelstora bolag .................................................... 10 

3.2 REVISION ............................................................................................................. 10 

3.2.1 Revisionsplikten – en historia ..................................................................... 10 

3.2.2 Definition av revision .................................................................................. 12 

3.3 SOU 2008:32 – AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ FÖRETAG ......... 12 

3.3.1 Utredningens betänkande ........................................................................... 12 

3.3.2 Förslagets konsekvenser ............................................................................. 13 

3.4 REMISSVAR PÅ SOU 2008:32 .............................................................................. 14 

3.4.1 SKV ............................................................................................................. 14 

3.4.2 BRÅ ............................................................................................................. 14 

3.4.3 Företagarna ................................................................................................ 14 

3.4.4 Svenskt Näringsliv ....................................................................................... 14 

3.5 PROP. 2009/10:204 .............................................................................................. 15 

3.6 ALTERNATIV TILL REVISION ................................................................................. 15 

3.7 REVISIONSPLIKTEN I ANDRA EU-LÄNDER ............................................................ 17 

3.7.1 England ....................................................................................................... 17 

3.7.2 Danmark ..................................................................................................... 18 

4 EMPIRI .................................................................................................................. 19 

4.1 INTERVJU MED FÖRETAG ...................................................................................... 19 

4.1.1 Mikroponent AB .......................................................................................... 19 

4.1.2 Chritezz AB ................................................................................................. 20 

4.1.3 Klippcenter i Jönköping AB ........................................................................ 21 

4.1.4 STRATEK redovisning AB .......................................................................... 23 

4.2 INTERVJU MED REVISIONSBYRÅER ....................................................................... 24 

4.2.1 Ekonomihuset Revideco .............................................................................. 24 

4.2.2 Grant Thornton ........................................................................................... 27 

4.2.3 Ernst & Young ............................................................................................ 30 
 



 

 
vi 

5 ANALYS ................................................................................................................ 35 

5.1 ÅSIKTER KRING AVSKAFFANDET .......................................................................... 35 

5.2 KONSEKVENSER ................................................................................................... 36 

5.3 DE HÖGRE GRÄNSVÄRDENAS PÅVERKAN ............................................................. 39 

6 SLUTSATS ............................................................................................................ 40 

6.1 AVSLUTANDE DISKUSSION ................................................................................... 40 

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ...................................................................... 41 

REFERENSER .............................................................................................................. 42 

BILAGA 1 – EU:S FJÄRDE BOLAGSDIREKTIV 78/660/EEG ............................ 45 

 

 



 

 
1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 1983 infördes ett krav på auktoriserad eller godkänd revisor i små aktiebolag. Innan 

dess, sedan år 1944, gällde reglerna endast större bolag. Anledningen till den här ut-

vidgningen av revisionsplikten var för att motarbeta den ekonomiska brottslighet som 

ofta förekom i mindre bolag med lågt aktiekapital som endast bildats för att undkomma 

grundarens personliga betalningsansvar (Thorell & Norberg, 2005). 

I september år 2006 tillkallade den dåvarande svenska regeringen en särskild utredning 

som bland annat fick i uppdrag att utreda revisionsplikten för småföretagare. Ett betän-

kande överlämnades drygt ett och ett halvt år senare, i mars år 2008, och fick namnet 

Avskaffande av revisionsplikten för små företag. Som bakgrund låg EU:s fjärde bolags-

direktiv (se Bilaga 1) som stadgar att alla börsnoterade och onoterade företag är skyldi-

ga att upprätta årsredovisning som ska granskas av en kvalificerad revisor. Dock görs 

undantag för mindre och medelstora onoterade företag, så som möjligheten att göra un-

dantag för revisionsplikt. Det här är för att minska kostnaderna för mindre företag och 

göra de mer starka på marknaden. I betänkandet påstods att om Sverige väljer att inte 

anpassa sin bolagsrätt, redovisning och revision till internationell nivå finns bara två al-

ternativ för svenska småföretag: att gå under i konkurrensen eller att flytta sin verksam-

het till något av de länder som har anpassat sig till den internationella nivån. I betän-

kandet föreslogs därför att företag som inte överskrider mer än ett av följande tre gräns-

värden är undantagna revisionsplikt: 

 balansomslutning SEK 41,5 miljoner,  

 nettoomsättning SEK 83 miljoner, 

 antal anställda 50 stycken (SOU 2008:32). 

Med det här förslaget skulle 240 000 aktiva och 70 000 vilande aktiebolag befrias från 

revisionsplikten (SOU 2008:32). 

I skrivandets stund har dessa gränsvärden ännu inte trätt ikraft. I april år 2010 kom re-

geringen istället med ett nytt förslag i prop. 2009/10:204 En frivillig revision, där gräns-

värdena sänktes till: 
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 balansomslutning SEK 1,5 miljoner, 

 nettoomsättning SEK 3 miljoner, 

 antal anställda 3 stycken (Prop. 2009/10:204). 

Om ett aktiebolag inte överskrider mer än ett av dessa gränsvärden är det undantaget re-

visionsplikt (Prop. 2009/10:204). Lagändringen trädde i kraft 1 november år 2010 (SFS 

2010:834) och omfattar nu 165 000 aktiva aktiebolag och 70 000 vilande aktiebolag 

(SOU 2008:32). 

1.2 Problemställning 

Inom EU pågår ett omfattande arbete för att minska de administrativa bördorna för före-

tagen i Europa. Det här för att företagen ska kunna stärka sin konkurrenskraft och sam-

tidigt stimulera Europas välfärd. I nuläget har redan svenska företag en dålig position 

konkurrensmässigt jämfört med företag i andra EU-länder, såsom England, Tyskland 

och Nederländerna. Orsaken till det här är de betungande svenska redovisnings- och re-

visionsreglerna. Ett sätt för Sverige att komma ifatt andra EU-länder är just med avskaf-

fandet av revisionsplikten för småföretag (SOU 2008:32). 

Slopandet av revisionsplikten kan dock ha negativ påverkan på exempelvis revisorer. 

Vid det direkta ikraftträdandet av de nya reglerna skulle cirka 50 procent av företagen 

välja att slopa sin revision, enligt utredningen. En siffra som antagligen skulle stiga i 

takt med att tiden går. Omsättningen för lagstadgad revision ligger i nuläget på cirka 

SEK 8,7 miljarder varje år, men den här siffran tros kan komma att reduceras med näs-

tan 70 procent, till SEK 2,7 miljarder, med de högre gränsvärdena i beaktande (SOU 

2008:32). I och med de nya reglerna kan nu småföretagarna själva välja vilka tjänster 

inom revision och redovisning som de kan tänkas vara i behov av och betala arvode för, 

och inte vad som tidigare har varit lagstadgat (Prop. 2009/10:204).  

Med det nu sagda i beaktande så ställs frågorna: 

 Hur ser revisionsbyråer och små aktiebolag på de nya revisionsreglerna?  

 Vilken påverkan kommer de nya revisionsreglerna ha på revisionsbyråer och 

små aktiebolag?  

 Om de högre gränsvärdena får genomslag i framtiden, vilken betydelse kommer 

det att få för revisionsbyråerna?  



 

 
3 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och analysera hur aktiebolagen och revi-

sionsbyråerna kan påverkas av slopandet av revisionsplikten. Även argumentation 

kommer att ske kring vilka förändringar som kan uppstå för revisionsbyråerna om de fö-

reslagna högre gränsvärdena får genomslag i framtiden. 

1.4 Avgränsning 

Fokus har legat på revisionsbyråer och små aktiebolag för att angripa problemet från de-

ras synvinkel. Då det endast är mindre aktiebolag som har undersökts i den här fram-

ställningen, så har inte någon presentation av vare sig handelsbolag eller enskilda firmor 

gjorts. Även en uteslutning av intressenternas, så som bankers, aktieägares och myndig-

heters, synvinkel är gjord. 
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1.5 Disposition 

Kap 1 – Inledning  Uppsatsen börjar med en kort bakgrund där läsaren 

blir introducerad till utredningen och dess betän-

kande om slopad revisionsplikt. I problemställ-

ningen skapas en förståelse kring varför förslaget 

om de nya revisionsreglerna kom till och dess för-

delar och nackdelar. Kapitlet avslutas med uppsat-

sens syfte och dess avgränsning.    

Kap 2 – Metod    I det här kapitlet presenteras val av uppsatsens 

ämne och metod. En förklaring ges även på hur 

studiens datainsamling och praktiska tillväga-

gångssätt har gått till.  

Kap 3 – Teoretisk referensram    I tredje kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska 

del med hjälp av litteratur, artiklar och offentligt 

tryck.   

Kap 4 – Empiri    I kapitel fyra presenteras den empiriska delen med 

en sammanställning av intervjuerna med företagen 

och revisionsbyråerna.  

Kap 5 – Analys    I det här kapitlet analyseras resultatet av den empi-

riska delen, samt en sammankoppling av det teore-

tiska materialet.   

Kap 6 – Slutsats    I det avslutande kapitlet sker en återkoppling till 

uppsatsens syfte och en slutsats görs. Avslutnings-

vis ges förslag till vidare forskning inom ämnet.  
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2 Metod 

2.1 Val av ämne 

Avskaffandet av revisionsplikten för småföretagare är ett högaktuellt och intressant 

ämne. Det har länge diskuterats och debatterats och nu har till slut en större förändring 

skett efter påtryckningar från EU. Att ha just avskaffandet av revisionsplikten, och dess 

påverkan på revisionsbyråer och små aktiebolag, som uppsatsämne kändes därför som 

en självklarhet. Många uppsatser har skrivits utifrån företags, intressenters och revi-

sionsbyråers aspekter innan den nya lagändringen klubbades och trädde ikraft, men det 

är först nu som småföretagarna kan göra ett aktivt val och den möjliga effekten av slo-

pandet kan börja analyseras.   

2.2 Val av metod 

Uppsatsen har skrivits utifrån en kvalitativ ansats där en djupare förståelse skapats inom 

ämnet för den här rapporten. Då syftet inte har varit att generalisera var det istället vik-

tigt att kvalitativa intervjuer genomfördes med berörda parter för att på så sätt få en dju-

pare kunskap (Patel & Davidsson, 2003) i hur respondenterna kan påverkas av de nya 

revisionsreglerna. 

Vidare har en abduktiv metod använts som är en kombination av att arbeta deduktivt 

och induktivt. Det här innebär att nödvändig teori har införskaffats för att kunna genom-

föra en empirisk undersökning i form av intervjuer. Därefter gjordes en jämförelse med 

teorin för att framställa en analys av empirin (Patel & Davidsson, 2003). 

Intervjuerna är utförda som delvis strukturerade intervjuer innebärande att själva inter-

vjun hade en utarbetad struktur men visst utrymme lämnades för följdfrågor och re-

spondentens egna synpunkter. På det här sättet blev samtalen med respondenterna mer 

öppna och relativt fria än vid en helt strukturerad intervju (Patel & Davidsson, 2003). 

2.3 Val av respondenter 

Då en djupare förståelse har varit eftersträvad inom ämnet har ett flertal intervjuer skett 

med kontaktpersoner på revisionsbyråer och mindre aktiebolag.  

När företag skulle väljas inför intervjuerna var det av vikt att få med företag från flera 

olika branscher för att få en lite större bredd på intervjuernas svarsunderlag. De företag 

som har intervjuats är Mikroponent AB, Chritezz AB, Klippcenter AB samt STRATEK 



 

 
6 

redovisning AB. Företagen verkar som tillverkningsföretag, restaurang, frisörsalong re-

spektive redovisnings- & konsultbyrå. Det var önskvärt att få med företag från bland 

annat restaurang- och frisörbranschen för att få höra deras syn på de nya revisionsreg-

lerna då dessa branscher kan anses som branscher där ”fusk” och ”fiffel” ofta är före-

kommande.  

För att få en insikt i hur små, respektive stora, revisionsbyråer kan påverkas av de nya 

revisionsreglerna var det relevant att få en intervju med en liten, en mellanstor och en 

stor revisionsbyrå, just för att kunna jämföra påverkan på de olika stora byråerna. Bland 

revisionsbyråerna var det Ekonomihuset Revideco, som klassas som liten, Grant Thorn-

ton, som klassas som mellanstor, samt Ernst & Young, som klassas som stor, som hade 

tid och resurser för att ställa upp på en intervju.  

2.4 Datainsamling 

Till uppsatsen har primärdata använts genom att insamling av ny data har skett för att 

uppnå syftet (Halvorsen, 1992). Det här har skett genom intervjuer med både revisions-

byråer och små aktiebolag. Två av dessa företag (Mikroponent AB och Chritezz AB) 

har valts ut efter tidigare personliga kontakter, medan de andra två företagen har valts ut 

på www.eniro.se efter gjorda sökningar på aktiebolag i Jönköping. Flera företag har 

kontaktats via telefon, men många av dessa företag valde att inte ställa upp på en inter-

vju på grund av bristande kunskap eller tidsbrist.  

Vad gäller revisionsbyråerna har Grant Thornton valts ut efter tidigare personlig kon-

takt. Vidare har kontakt även tagits med de fyra största revisionsbyråerna; KPMG, De-

loitte, Ernst & Young och PWC, varav Ernst & Young var den revisionsbyrån som var 

villig att ställa upp på en intervju. PWC ansåg sig inte ha resurser för en intervju, medan 

KPMG och Deloitte inte svarade på förfrågan alls. Ett tiotal mindre revisionsbyråer har 

kontaktats både via mail och per telefon, men många av revisionsbyråerna har valt att 

inte svara på förfrågan överhuvudtaget, och några har svarat att de inte kan ställa upp på 

grund av tidsbrist. Till slut kom hjälp från kontaktpersonen på Grant Thornton som re-

kommenderade Ekonomihuset Revideco och just Tobias Thulin. Revisionsbyrån kon-

taktades omgående och intervjutid kunde bokas in.  

Utöver primärdata har även sekundärdata använts så som redan tillgänglig data i form 

av artiklar, litteratur och svensk lagstiftning (Halvorsen, 1992). Litteratursökning har 

http://www.eniro.se/
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skett på högskolebiblioteket i Jönköping, men även på internet. Vid sökningar på inter-

net har sökord så som avskaffandet/slopandet av revisionsplikten, alternativ till revision, 

revisionsplikt för små företag använts på www.google.se.  

2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 

Uppsatsskrivandet började med en ytlig efterforskning på ämnet för att kunna skapa ett 

inledningskapitel. Till inledningskapitlet användes främst betänkandet SOU 2008:32 

Avskaffande av revisionsplikten för små företag och prop. 2009/10:204 En frivillig revi-

sion, men dock på ett grundläggande plan. Senare gjordes en mera grundlig inläsning på 

ämnet då betänkandet och propositionen lästes mer ingående för att användas i teorika-

pitlet. Även annan litteratur införskaffades via högskolebiblioteket i Jönköping, samt 

boken Revisionsplikten i små aktiebolag av Thorell & Norberg som hämtades hem via 

internet. Olika artiklar i branschtidningen Balans har använts till teorikapitlet för att 

skapa en bild över debatten kring avskaffandet av revisionsplikten både i Sverige och i 

andra EU-länder. 

De intervjuer som har ägt rum med företagen har alla skett som personintervju förutom 

med STRATEK redovisning AB som istället skedde som intervju via mail. Anledningen 

till att STRATEK redovisning AB valde intervju via mail var på grund av att respon-

denten ofta är bortrest och hade därför svårt för att boka in ett personligt möte. Övriga 

intervjuer skedde på respektive företag under cirka 20-30 minuter. Under intervjuerna 

gjordes minnesanteckningar, men även ljudinspelningar efter samtycke med responden-

ten. Under intervjun ställdes fem huvudfrågor, samt följdfrågor till dessa beroende på 

respondentens svar. Huvudfrågorna som ställdes till företagen var följande: 

1) Vad anser ni som småföretagare om de nya revisionsreglerna? 

2) Väljer ni som småföretagare att avskaffa eller behålla revisionen i företaget? Var-

för?/Varför inte? 

3) Hur stora är era revisionskostnader i nuläget? 

4) Är kostnaden en faktor som påverkar ert val av revision i framtiden? 

5) Anser ni att det skulle vara en fördel eller nackdel om de högre gränsvärdena fick ge-

nomslag? 

De tre intervjuer med revisionsbyråerna, Ekonomihuset Revideco, Grant Thornton re-

spektive Ernst & Young, skedde alla som personintervju och tog cirka 30-45 minuter. 
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Även här gjordes minnesanteckningar, samt ljudinspelningar efter samtycke med re-

spondenten. Under intervjun ställdes fem huvudfrågor, men även följdfrågor baserade 

på respondentens svar på huvudfrågorna. De huvudfrågor som ställdes till revisionsby-

råerna var följande: 

1) Vad anser ni som revisionsbyrå om den slopade revisionsplikten för småföretagare? 

2) Hur påverkas ni av de nya reglerna? 

3) Hur tror ni att ni kommer att påverkas om de högre gränsvärdena får genomslag? 

4) Vad har ni för uppfattning om småföretagarnas kunskaper när det kommer till revi-

sionsregler?  

5) Hur tror ni att revisionsreglerna kan komma att se ut om cirka tio år? 

Intervjuerna med revisionsbyråerna ägde rum efter intervjuerna med företagen för att se 

om företagens svar kunde leda till tankar och frågor just till revisionsbyråerna. Så blev 

också fallet, då fråga fyra till revisionsbyråerna kom till efter intervjuerna med företa-

gen då det upptäcktes att några av respondenterna inte var så insatta i reglerna kring re-

vision och förstod inte innebörden av slopad revisionsplikt. De tre intervjuerna sam-

manställdes kort efter respektive intervjutillfälle. 

2.6 Källkritik 

Det är viktigt med god validitet i en studie, med andra ord är det av vikt att det som un-

dersöks är vad som är avsett att undersökas. Validiteten i en kvalitativ studie ska vara 

god genom hela forskningsprocessen och inte bara genom den insamlade datan. Det är 

även av vikt att den insamlade datan har god reliabilitet, vilket innebär att den ska vara 

tillförlitlig (Patel & Davidsson, 2003). 

De betänkanden och propositioner som har använts i framställningen anses som några 

av de mer tillförlitliga källorna då det är offentligt tryck och utgett av regeringen. Även 

artiklar ur till exempel Balans ses som tillförlitliga då de är skrivna av verksamma och 

kunniga personer i branschen, och det är högst osannolikt att det skulle förekomma 

falska eller missvisande fakta i dessa artiklar.  

Källor tagna från internet anses ha lägre tillförlitlighet än övriga källor, dock är de in-

ternetkällor som valts tillräckligt tillförlitliga för att användas i uppsatsen. Bland annat 

har information hittats och använts från SKV-, BRÅ- och SCB:s hemsida. 
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Den primärdata som finns har samlats in specifikt för den här studien vilket ger källan 

hög tillförlitlighet och god validitet. Dock finns alltid en risk vid personintervjuer att re-

spondenten medvetet eller omedvetet uppger vilseledande svar eller vrider intervjun till 

att passa respondentens egna känslor, åsikter och spekulationer (Kjaer Jensen, 1995). De 

intervjuer som har genomförts till den här studien har varit av blandad kvalitet. Reviso-

rerna som har intervjuats anses ha hög tillförlitlighet då det är deras yrke som har be-

handlats i det aktuella ämnet. Å andra sidan kan de ha vridit svaren till revisionsbyråer-

nas fördel för att inte verka svaga inför framtiden. Några av övriga respondenter sakna-

de kunskap i ämnet, och trots en förklaring och kort bakgrundsfakta om de nya revi-

sionsreglerna var inte svaren till belåtenhet då det var tydligt att respondenten inte var 

tillräckligt insatt för att ha tillfredsställande svar och åsikter. Det här har lösts vid senare 

intervjuer genom att se till att respondenterna tydligt förstår vad intervjun kommer att 

handla om och hur de nya revisionsreglerna ser ut samt varför de kom till. De intervju-

erna med inte helt tillfredsställande svar har bearbetats genom att några av svaren har 

sållats bort vid en sammanställning. En intervju har även skett via mail, och även den 

här intervjun kan anses ha lägre tillförlitlighet då inga följdfrågor kunde ställas, och då 

det inte kunde klargöras att respondenten hade en klar uppfattning om problemställ-

ningen. I det här fallet ansågs dock respondenten vara insatt i problemställningen då re-

spondenten är VD för en redovisnings- och konsultbyrå.     
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Aktiebolag 

3.1.1 Definition av aktiebolag 

Ett aktiebolag är en egen juridisk person som kan ägas av en eller flera personer. För att 

ett företag ska räknas som aktiebolag måste det finnas ett aktiekapital i företaget på 

minst SEK 50 000, som kan bestå av både pengar och egendom (www.skatteverket.se 

a). Av Sveriges nästan en miljon aktiva företag så är 295 158 stycken av dem aktiebolag 

enligt SCB:s företagsregister från 2010 (www.scb.se). Endast cirka 32 procent av samt-

liga aktiebolag i Sverige har en omsättning som överstiger SEK 3 000 000 och endast en 

femtedel av dem har fler än tre anställda (SOU 2008:32).  

3.1.2 Definition av små och medelstora bolag 

I en rekommendation från EU-kommissionen ges en definition på små och medelstora 

företag, så kallade SME. Till SME räknas de företag som inte har mer än 250 stycken 

anställda, samt en omsättning som inte överstiger EUR 50 miljoner (SEK 450 miljoner) 

och/eller en balansomslutning som inte överstiger EUR 43 miljoner (SEK 387 miljo-

ner). Inom SME-kategorin så räknas små företag som inte har mer än 50 anställda, samt 

en omsättning och/eller balansomslutning som inte överstiger EUR 10 miljoner (SEK 

90 miljoner)
1
 (2003/361/EC). Den här definitionen är dock inte bindande för medlems-

länderna, och i Sverige används just andra definitioner inom redovisnings- och revi-

sionsområdet. De definitioner som är aktuella för svenska bolag är från EU:s fjärde och 

sjunde bolagsdirektiv som behandlar skyldigheten att upprätta års- och koncernredovis-

ning (Thorell & Norberg, 2005). Där är definitionen på små företag max 50 stycken an-

ställda, en omsättning som inte får överstiga EUR 8,8 miljoner (SEK 83 miljoner) 

och/eller en balansomslutning som inte får överstiga EUR 4,4 miljoner (SEK 41,5 mil-

joner)
2
 (Rådets direktiv 2006/46/EG 14 juni 2006). 

3.2 Revision 

3.2.1 Revisionsplikten – en historia 

Kravet på ett aktiebolags revision på räkenskaperna och styrelsens förvaltning har varit 

lagstadgat ända sedan år 1895. Då krävdes att alla aktiebolag skulle utse någon lämplig 

                                                 
1
 Kursen är omräknad till 1 EUR = 9 SEK. 

2
 Omräkning enligt SOU 2008:32 

http://www.skatteverket.se/
http://www.scb.se/
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person att granska räkenskaperna och förvaltningen, men någon särskild kompetens på 

granskningsmannen krävdes inte (SOU 2008:32). Först 88 år senare, år 1983, blev det 

lagstadgat att alla svenska aktiebolag skulle ha minst en kvalificerad revisor (Precht, 

2005). I slutet av november år 1982 tillkallade den dåvarande regeringen en kommis-

sion för åtgärder mot ekonomisk brottslighet. I sina direktiv hade bland annat kommis-

sionen fått i uppdrag att undersöka hur den ekonomiska brottsligheten kunde bekämpas 

med hjälp av effektivare företagsrevision (SOU 1983:36). I sitt delbetänkande anförde 

kommissionen ”Att en effektiv och sakkunnig revision har stor betydelse när det gäller 

att förhindra och motverka ekonomisk brottslighet och annan oegentlighet som kan fö-

rekomma i samband med näringsverksamhet står utom tvivel.” (SOU 1983:36, sid. 21). 

Vidare angav kommissionen att revisionen även kan vara till hjälp för företagarna själva 

att uppmärksamma ekonomiska problem i företaget, och att det här inte minst hade stor 

betydelse för mindre aktiebolag. Mot den här bakgrunden ändrades bland annat aktiebo-

lagslagen till syfte för 

 att skapa en självständigare och mera oberoende företagsrevision, 

 att företagsrevisionen bättre skulle kunna tjäna som komplement till samhällets 

skatte- och avgiftskontroll,  

 samt att utöka möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att få in-

formation från företagens revisorer (SOU 1983:36).  

Till en början var syftet med revisionen att företagsledningen skulle granskas för att till-

fredsställa bolagets ägare. Med tiden kom även revisionen att skydda bolagets intressen-

ter, så som de anställda, borgenärerna och kapitalmarknaden (Prop. 2004/05:85). I en 

artikel i Balans skrev den socialdemokratiske riksdagsmannen Jan Bergqvist (1982) att 

om Sverige ska lyckas komma tillrätta med det ekonomiska fifflandet krävs effektivare 

myndigheter, bättre organisation och nya lagar. Men införandet av revisionsplikten för 

alla aktiebolag hade inte bara med ekonomisk brottslighet att göra. Det var även av vikt 

att föra ut den ekonomiska kompetensen till företagen. Det var nämligen vid den här ti-

den som minsta möjliga aktiekapital höjdes från SEK 5 000 till SEK 50 000. År 1995 

höjdes minimikapitalet till SEK 100 000 (Precht, 2005), för att år 2010 återigen sänkas 

till SEK 50 000 (SFS 2010:89).  

Under år 2005 presenterade regeringen ett förslag till den nya aktiebolagslagen, men då 

var tongångarna något helt annat. Nu låg inte så mycket fokus längre på ekonomisk 
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brottslighet, utan istället på hur en förenkling för små och medelstora företag skulle 

kunna ske (Precht, 2005). Trots det här fördes det gamla kapitlet om revision i stort sett 

oförändrat in till den nya aktiebolagslagen (Prop. 2004/05:85). 

3.2.2 Definition av revision 

Revision är ett uttryck som innehåller ett antal steg för att slutligen nå syftet med det – 

att lämna en revisionsberättelse. Med andra ord innebär det att revisorns planering, 

granskning, bedömning och uttalande om ett företags löpande redovisning, årsredovis-

ning och förvaltning är det centrala. Uttalandet från revisorn är en slags kvalitetssäkring 

på att den finansiella information som redan finns tillgänglig i ett företag är tillförlitlig 

och även ger ökad trovärdighet till styrelsens och VD:s fullgörelse av uppdrag. Det här 

har betydelse, inte endast för företagets ägare, utan även för företagets intressenter så-

som anställda, leverantörer, kreditgivare med flera. Intressenterna måste kunna lita på 

att den finansiella information som finns tillgänglig är korrekt och det här sker genom 

revisorns roll som oberoende granskare. Både årsredovisningen och revisionsberättelsen 

utgör beslutsunderlag för företagets intressenter. Därmed anses revision vara en central 

del för att näringslivet och samhället ska fungera (FAR, 2006).  

Då målet med revision är att revisorn, efter granskning av företagets årsredovisning, 

bokföring och förvaltning, ska förmedla den erhållna tilliten i en revisionsberättelse så 

framgår det av 5 § revisionslagen (1999:1079) att det här materialet ska granskas så de-

taljerat och omfattande som krävs enligt god revisionssed. God revisionssed handlar om 

hur en revision ska utföras och lämnas därmed av lagstiftaren till revisorsorganisatio-

nerna att utforma. Fokus läggs på revisorns kunskap, erfarenhet och omdömesförmåga 

och den goda revisionsseden utvecklas internationellt inom FAR och av Revisorsnämn-

den, men även genom praxis fastställd i domstol (FAR, 2006). 

3.3 SOU 2008:32 – Avskaffande av revisionsplikten för små företag 

3.3.1 Utredningens betänkande 

Inom EU pågår ett arbete med att försöka förenkla reglerna i medlemsländerna så 

mycket som möjligt, och det här särskilt för mindre företag. Bland annat vill EU sänka 

de administrativa bördorna för företagen med 25 procent fram till år 2012, och bland de 

administrativa bördorna finns just kostnader för revision (SOU 2008:32). 
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Sedan år 2006 har statens offentliga utredning sett över frågor rörande revision och re-

visorer bestående av tre olika delar. Det andra delbetänkandet – Avskaffande av revi-

sionsplikten för små företag, som kom år 2008, behandlade just frågan om revisions-

plikt för små företag. Utredningen föreslog bland annat de ändringar som krävdes för att 

slopa revisionsplikten för småföretagarna, tog ställning till vilka företag som skulle om-

fattas av slopandet samt såg över om en inskränkning av revisionsplikten behövde kom-

bineras med andra åtgärder som förebygger överträdelser av bland annat skatte- och re-

dovisningsregler (SOU 2008:32).  

Då utredningen ansåg att allt för låga gränsvärden kunde skapa gränsdragningsproblem, 

så föreslog den att gränsvärdena ska vara samma som anges i artikel 51 i EU:s fjärde 

bolagsdirektiv: 

 balansomslutning SEK 41,5 miljoner,  

 nettoomsättning SEK 83 miljoner, 

 antal anställda 50 stycken (SOU 2008:32). 

3.3.2 Förslagets konsekvenser 

Förslaget om slopad revisionsplikt har fått konsekvenser på flera olika håll. Bland annat 

behöver ägare och kapitalplacerare upplysningar om företagets ekonomiska situation 

som kan läggas till grund för beslut om att köpa, sälja eller behålla aktier i företaget. 

Även information om företagets förmåga att lämna utdelning i framtiden är till väsent-

ligt intresse för ägare och kreditgivare. Även andra intressenter, så som kunder, leveran-

törer, anställda osv. behöver relevant information om företaget. Förslaget har även på-

verkan på revisorer och redovisningskonsulter. Revisionsintäkterna förväntas minska till 

nära SEK 2,7 miljarder, ett intäktsbortfall på närmare 70 procent (SOU 2008:32).  

De positiva effekterna med kostnadsbesparingar för företagen är väl styrkta. Avskaffan-

det av revisionen medför att företagen nu själva kan välja vilka redovisnings- och revi-

sionstjänster de är i behov utav. I och med det här kommer utbudet på dessa tjänster att 

öka och priset kommer att sjunka, enligt utredningen (SOU 2008:32). 

De negativa effekterna var dock svårare att urskilja. Utredningen poängterade att Sveri-

ge var nästan ensamt i EU om att fortfarande ha revisionsplikt för små företag och det 

saknas anledning att tro att de negativa effekterna vid undantagande av revisionsplikt 

skulle överväga de positiva effekterna (SOU 2008:32). 
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3.4 Remissvar på SOU 2008:32 

3.4.1 SKV 

SKV avstyrkte utredningens huvudförslag då de ansåg att revisionsplikten för små före-

tag ska finnas kvar. Enligt myndigheten har revisionen en förebyggande effekt på fel 

och fusk inom redovisningen och det här har utredningen underskattat i sitt betänkande. 

Avskaffandet av revisionsplikten kommer leda till en ökning av både medvetna och 

omedvetna fel i räkenskaperna tror verket. För att SKV ska kunna säkerställa felaktighe-

ter i redovisningen krävs kraftigt utökade resurser enligt SKV själva 

(www.skatteverket.se b). 

3.4.2 BRÅ 

Även BRÅ ställde sig negativa till förslaget. De ansåg att slopandet av revisionsplikten 

är ett stort steg tillbaka. Samtidigt anförde dock BRÅ att bara för att revisionsplikten 

avskaffas betyder inte det att efterfrågan på revisorer kommer att minska då företagens 

intressenter, såsom banker och leverantörer, även i framtiden ställer krav på kontroll och 

granskning av företagen. BRÅ argumenterade vidare att hänsyn även måste tas till de 

administrativa kostnaderna som är en stor börda för speciellt de mindre företagen. Men 

om ekobrotten ökar i samband med avskaffandet av revisionsplikten så vinner dock 

ändå inte näringslivet då de får illojal konkurrens i form av oseriösa företagare. BRÅ 

ansåg att det behövs säkrare bedömningar och att forskning internationellt krävs för att 

kunna göra en rimlig och rättvis sammanvägning av förslaget (www.bra.se).  

3.4.3 Företagarna 

Företagarna välkomnade förslaget om slopad revisionsplikt för småföretagare. Små fö-

retag kan nu istället välja vilka tjänster de vill köpa in istället för att följa lagstadgad re-

vision som är anpassad för större företag. Det här ansåg Företagarna kunde bana väg för 

svenska företag på den internationella marknaden. Slopandet av revisionsplikten skulle 

medföra stora besparingar för småföretagen så därför ansåg Företagarna att avskaffandet 

av revisionsplikten borde trätt i kraft snarast möjligt (www.foretagarna.se).  

3.4.4 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv tillstyrkte utredningens förslag och ansåg att slopandet av revisions-

plikten borde genomförts snarast möjligt och gränsvärdena borde satts vid EU:s max-

värden med tanke på de besparingar som var aktuella för småföretagen 

(www.svensktnaringsliv.se). 

http://www.skatteverket.se/
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3.5 Prop. 2009/10:204 

I prop. 2009/10:204 tog regeringen upp de frågor som behandlats i betänkandet Avskaf-

fande av revisionsplikten för små företag. I propositionen föreslog regeringen att aktie-

bolag som inte överstiger mer än ett av nedanstående gränsvärden ska undantas från re-

visionsplikt: 

 balansomslutning SEK 1,5 miljoner, 

 nettoomsättning SEK 3 miljoner, 

 antal anställda 3 stycken (Prop. 2009/10:204). 

Anledningen till att regeringen föreslog de lägre gränsvärdena var flera. Bland annat har 

flera remissinstanser, bland annat SKV och FAR SRS anfört att en allt för dramatisk 

förändring får konsekvenser som är svåra att överblicka. SKV var bekymrade över att 

fel i räkenskaperna skulle medföra att kvalitén på bokföringen minskar och kommer i 

oordning. Även företagens intressenter skulle få det lättare att hantera konsekvenserna 

av en slopad revisionsplikt om gränsvärdena sattes vid de lägre. På grund av det anförda 

var regeringen ännu inte beredd att gå fullt ut med de högre gränsvärdena som utred-

ningen föreslog. Regeringen ansåg att de fördelar som utredningen nämnde inte över-

vägde de nackdelar som uppkommer vid en snabb och genomgripande förändring. En 

utvärdering av effekterna kommer att ske och en noggrann uppföljning kommer att gö-

ras av regeringen. Fördelarna med slopad revisionsplikt kommer analyseras och en 

övervägning kommer göras för ytterligare steg mot en helt friad revisionsplikt för små 

företag (Prop. 2009/10:204). 

Lagändringen trädde i kraft den 1 november år 2010 (Prop. 2009/10:204). 

3.6 Alternativ till revision 

En effekt av slopandet av revisionsplikten är att konkurrensen mellan revisorer och re-

dovisningskonsulter ökar. Det här på grund av att redovisningskonsulterna istället får 

större ansvar (Danielsson, 2010) vilket leder till att priserna för revisionsbyråernas 

tjänster sjunker. Istället för att som litet aktiebolag ha höga revisionskostnader kan det 

vara mer fördelaktigt att anlita en kvalificerad redovisningskonsult med tjänster anpas-

sade efter företagets efterfrågan. Den rådgivning och redovisningshjälp som företaget 

anser är mest behövlig ska kunna väljas fritt och därmed sänka de kostnader som varje 

år läggs på sådana tjänster (Precht, 2008). År 2008 började en standard för redovis-
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ningskonsulter, Reko, att gälla. Det här innebar att redovisningskonsulter som hjälpt till 

vid upprättandet av bokslut eller årsredovisningar ska bedöma om dessa har kunnat ut-

föras i enlighet med kraven i Reko. Om kraven är uppfyllda har en auktoriserad redo-

visningskonsult rätt att lämna en bokslutsberättelse som beskriver arbetet som har ut-

förts med hänvisning till att Reko har följts. Berättelsen fungerar som en kvalitetssäk-

ring på att arbetet är utfört enligt god redovisningskonsultsed (FAR SRS Info, 2008). 

Även SKV, som motsade sig utredningens huvudförslag avseende de högre gränsvärde-

na, har yttrat sig om de alternativa åtgärder till revision och pekade på att de negativa 

konsekvenser, som uppstår av att företag väljer bort revisionen, kan hanteras. Dessa al-

ternativa åtgärder, som är föreslagna av utredningen, är allmän bokföringskontroll, ut-

vidgad upplysningsskyldighet, intyg om granskning av revisor och biträde av redovis-

ningskonsult samt redovisningskonsultmarknaden (www.skatteverket.se b). 

Fördelen med allmän bokföringskontroll är att företag kan besökas utan förvarning och 

därmed har det en slags förebyggande verkan än om kontrollen sker efter överenskom-

melse med dessa. SKV är av den uppfattningen att bokföringskontrollen även bör vara 

kopplad till någon slags sanktion för att få någon verkan. Den utvidgade upplysnings-

skyldigheten innebär att kompletteringar i taxeringslagen och skattebetalningslagen är 

nödvändiga. Verket anser att upplysningsskyldigheten kan fylla en viktig funktion vid 

kontroller av bokföringens status, så som periodkontrollen. Däremot krävs, för att beva-

ra den förebyggande effekt som revisionsplikten haft, att SKV kan göra många men re-

lativt enkla kontroller för att få ett korrekt deklarationsunderlag, något som innebär både 

merarbete och behov av extra resurser för myndigheten. Utredningens förslag, som till-

styrktes av SKV, angående lämnande av intyg, innebär att det är nödvändigt att företa-

gen informerar om de har varit biträdda av en redovisningskonsult vid upprättandet av 

bokslutet och om en revisor har kontrollerat dess årsredovisning. Vad gäller redovis-

ningskonsultmarknaden är det, enligt SKV, viktigt att blanda in regeringen i utveckling-

en av den här marknaden och tillsammans med branschen utforma kraven och behörig-

heterna inom den. Det här på grund av att då redovisningskonsulten får en allt större roll 

vid avskaffandet av revisionsplikten är det av vikt för SKV att upprätthålla hög kvalitet 

och riktighet i företagens redovisningar även i framtiden (www.skatteverket.se b). 

http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/
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3.7 Revisionsplikten i andra EU-länder 

3.7.1 England 

År 1967 infördes revisionsplikt för samtliga aktiebolag i England (Thorell & Norberg, 

2005). Avskaffandet av revisionsplikten gick igenom år 1994 för de minsta aktiebola-

gen, och gränsvärdena, efter att ha höjts ett flertal gånger, uppgår till det av EU maxi-

malt tillåtna, nämligen; 

 balansomslutning GBP 3,25 miljoner, 

 nettoomsättning GBP 6,5 miljoner, 

 antal anställda 50 stycken (SOU 2008:32). 

Avskaffandet av revisionsplikten bygger på en uttalad regleringsfilosofi med syfte att 

sänka kostnaderna för SME och därmed göra dem starkare konkurrensmässigt. Det här 

sker genom att antingen förenkla lagreglerna eller ta bort regelverk som uppbringar 

kostnader för företagen. Med andra ord innebär regleringsfilosofin att om det inte går att 

visa att fördelen av en tvingande regel överskrider kostnaderna förknippade med den så 

avskaffas regeln. Vidare bygger filosofin på att regeringens politik ska vara grundat på 

empiriskt baserade undersökningar av ifrågavarande områden (Thorell & Norberg, 

2005).  

I en rapport skriven av Jill Collis år 2003 valde 58 procent av de undantagna småföreta-

gen att utnyttja undantaget från revision, medan 42 procent valde att lämna sina årsre-

dovisningar reviderade. Anledningen till utnyttjandet var främst på grund av sänkta re-

visionskostnader, där besparingen kunde ligga på cirka GBP 1000 i revisionsarvode för 

företaget (Collis, 2003).  

Även negativa konsekvenser har blivit omdiskuterade i England, i och med regeringens 

utvärdering inför den senaste höjningen av gränsvärdena, så som bokföringsfel, bedrä-

gerier, negativ påverkan på revisionsbranschen, skattebortfall m.m. Det här kunde dock 

inte stödjas med något empiriskt material och regeringen höll fast vid att fördelen för in-

tressenter eller samhället med lagstadgad revisionsplikt inte varit tillräckligt stor jämfört 

med de kostnadsbesparingar som kunnat uppnås vid undantag från revisionsplikten 

(Thorell & Norberg, 2005). 

Undantaget från revisionsplikt inkluderar idag cirka 900 000 bolag och av dessa är det 

ungefär 60-70 procent som valt att avstå från revision. Vidare har det även framställts 
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andra icke lagreglerade granskningstjänster som kostnadsbesparande alternativ till revi-

sion (Prop. 2009/10:204). 

3.7.2 Danmark 

1 april år 2006 avskaffades revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i Danmark 

(Prop. 2009/10:204), som skulle komma att omfatta cirka 75 000 (Aggestam Pontoppi-

dan, 2007) av de totalt 130 000 danska aktiebolagen (Balans nr 4, 2006). Dessförinnan 

var samtliga bolag revisionspliktiga. Målet med avskaffandet har varit att minska de 

administrativa bördorna för småföretag med 25 procent till år 2010, något som stämde 

väl överens med den svenska regeringens målsättning. I Danmark har den lagstadgade 

revisionsplikten ansetts vara den största administrativa påfrestningen som drabbar små-

företagarna (Prop. 2009/10:204). Med hjälp av minskade revisionskostnader ska småfö-

retagens konkurrenskraft stärkas inom EU (Aggestam Pontoppidan, 2007). 

I en rapport av danska Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har revisionens betydelse be-

handlats för bevarandet av kvalitén och tillförlitligheten i årsredovisningar, för bekämp-

ning av ekonomisk brottslighet och för skattekontrollens skydd för intressenter samt fö-

retagen själva. Dock drogs slutsatsen att fördelen med revision i små företag inte visade 

sig överstiga kostnaderna (Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport, 2005). Med hänsyn 

till det här skulle de företag som under två på varandra följande år inte översteg mer än 

ett av tre gränsvärden undantas från revisionsplikt. Dessa gränsvärden, som har satts 

lägre än vad som först var föreslaget, är; 

 balansomslutning DKK 1, 5 miljoner, 

 nettoomsättning DKK 3 miljoner, 

 antal anställda 12 stycken (Prop. 2009/10:204). 

Revisionskostnaderna har i rapporten uppskattats till DKK 1,7 miljarder för små aktie-

bolag, innebärande att revisionskostnaderna per företag uppgår till cirka DKK 10 000. 

Däremot förväntas dessa kostnader öka med 20-30 procent som en konsekvens av nya 

internationella revisionsstandarder. För mindre företag kan det till och med röra sig om 

avsevärt ökade kostnader (Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport, 2005). 

I nuläget har cirka 22,8 procent av de bolag som är undantagna från revisionsplikt valt 

att avstå från revision (Prop. 2009/10:204). 
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4 Empiri 

4.1 Intervju med företag 

4.1.1 Mikroponent AB 

Mikroponent AB är ett företag som ingår i en koncern med två andra bolag och finns i 

Värnamo (I. Fridell, personintervju, 2011-02-27). Företaget grundades år 1973 och har 

sitt ursprung i den grafiska industrin. Mikroponent AB tillverkar etsade komponenter 

och är legoleverantör till främst telekom- och elektronikindustrin samt till finmekanisk 

industri (www.mikroponent.se). År 2006 köpte Jörgen Lindqvist företaget från riskkapi-

talbolaget Procurias och sedan dess ägs Mikroponent AB av Jörgen tillsammans med 

två passiva aktieägare (I. Fridell, personintervju, 2011-02-27). År 2009 hade företaget 

en omsättning på cirka SEK 29 miljoner och en balansomslutning på cirka SEK 16 mil-

joner (www.emfas.se a). Under år 2010 minskade omsättningen något till SEK 21,3 

miljoner, medan balansomslutningen ökade till SEK 18,3 miljoner. Mikroponent AB 

har 20 anställda, och bland dem finns ekonomichefen Ingemar Fridell som har jobbat på 

företaget sedan år 2001 (I. Fridell, personintervju, 2011-02-27).  

Fridell anser att de nya revisionsreglerna för småföretag både har för- och nackdelar. 

Det är en fördel för företagare som har ett litet bolag och som anser sig klara av att be-

härska redovisningen så pass mycket att något behov av en revisor inte finns:  

- Det är ändå en kostnad på i alla fall SEK 10 000, och det kan vara mycket 

pengar för ett litet bolag, säger han. 

Men sedan finns ju också den negativa sidan av det hela. Det finns alltid en risk för att 

det missbrukas och att som småföretagare inte har riktigt grepp om vad det innebär att 

inte ha en riktig revision. Trots att det inte är en lagstadgad plikt så är det fortfarande 

samma skyldighet och regler att förhålla sig till, som t.ex. när kapital förbrukas:  

- Man kan råka ut för en förlust som inte åtgärdas i tid, men en revisor har bra 

koll på sådana regler och kan hjälpa till i tid innan det är för sent.  

Inom koncernen har Fridell och hans kollegor resonerat på två olika sätt när det kommer 

till frågan om att antingen avskaffa eller behålla revisionen. Inom koncernen så finns det 

flera bolag och som reglerna är utformade nu med de lägre gränsvärdena så är det bara 

ett av dessa bolag som träffas av reglerna. Där har resonemanget varit som så att företa-

http://www.mikroponent.se/
http://www.emfas.se/
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get anser sig ha den kunskapen som krävs i den här begränsade verksamheten och därför 

har beslut tagits om att avskaffa revisorn. Även en ny bolagsordning har skrivits. När 

det gäller de andra företagen inom koncernen så skulle Fridell och hans kollegor välja 

att behålla revisionen som den är idag även om de högre gränsvärdena fick genomslag. 

Anledningen till det här är att inom bolaget finns flera passiva ägare som förmodligen 

skulle känna sig mer trygga i om företaget granskades av en oberoende part.  

- Sedan tycker vi själva när det är ett större bolag att det kan vara bra att ha en 

revisor då man lätt kan bli hemmablind, fortsätter Fridell. 

I dagsläget har företaget revisionskostnader på drygt SEK 50 000 om året, och just revi-

sionskostnaden är en faktor som påverkar valet av revision i framtiden: 

- Om de passiva ägarnas intresse i bolaget på något sätt skulle minska så skulle vi 

kunna överväga att slopa revisionen även i de stora företagen. Om bara kompe-

tensen finns i företaget så skulle ett slopande av revisionen kunna bli aktuellt. 

Det är ju som sagt ingen liten kostnad det handlar om.  

Fridell själv känner sig i alla fall så pass säker att han skulle klara sig bra utan en revi-

sor.  

Fridell tror även att de högre gränsvärdena kommer få genomslag i framtiden: 

- Historiskt sett är inte Sverige ett land som sparkar bakut i EU-frågor, så jag tror 

att Sverige även här kommer anamma EU:s direktiv. Sverige kommer inte orka 

stå emot i längden (I. Fridell, personintervju, 2011-02-27). 

4.1.2 Chritezz AB 

Chritezz AB verkar i restaurangbranschen och är ett företag som startade för mindre än 

ett år sedan i Vaggeryd. Chritezz AB har fyra stycken anställda och en omsättning på 

cirka SEK 2,5 miljoner. Företaget har endast två ägare och en av dem är Christoffer 

Appelkvist (C. Appelkvist, personintervju, 2011-02-28).  

Appelkvist är positiv till slopandet av revisionsplikten. Chritezz AB har en redovis-

ningskonsult som sköter företagets bokföring och Appelkvist har fullt förtroende för att 

han gör ett korrekt och bra jobb så att ingen revisor behövs till att granska räkenskaper-

na. Appelkvist har svårt att se nackdelar med förslaget: 
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- Det är klart att med en revisor så får jag två stycken parter som granskar mina 

siffror oberoende av varandra, men i och med att jag har så pass stort förtroen-

de för min redovisningskonsult så ser jag ingen nackdel till att revisionsplikten 

slopas.  

Han tror inte heller att det påverkar intressenternas syn på företaget att han väljer att av-

skaffa sin revisor i och med att företaget är så pass litet.  

Chritezz AB har revisionskostnader på mellan SEK 10 000-15 000 om året, en kostnad 

som Appelkvist gärna slipper om det är möjligt: 

- Man försöker ju att kapa på det mesta för att man ska lyckas gå runt, och har 

man då en massa kostnader som man inte behöver ha egentligen så vill jag mer 

än gärna bli av med dem. Jag köper ju hellre nya tallrikar för SEK 15 000 än att 

betala en revisor. 

Appelkvist tror att redovisningskonsulterna får mer att göra nu i framtiden, men tror inte 

att det här drabbar revisorerna. Han tror att på det stora hela så kommer det varken bli 

mer eller mindre redovisningskonsulter eller revisorer i framtiden, de kommer bara få 

andra arbetsuppgifter.  

Även att Appelkvist är positiv till slopandet av revisionsplikten så tycker han inte att de 

högre gränsvärdena bör få genomslag: 

- Jag tror att ett förslag på 83 miljoner i omsättning kan vara att ta sig vatten 

över huvudet. Det är mer vettigt att lägga förslaget på kanske 5 miljoner för att 

få det mer överskådligt, avslutar han med (C. Appelkvist, personintervju, 2011-

02-28). 

4.1.3 Klippcenter i Jönköping AB 

Klippcenter i Jönköping AB är ett företag inom frisörbranschen och grundades år 1996 

av Ann-Charlotte Svensson tillsammans med en annan kollega. Klippcenter AB har två 

stycken anställda och en elev (A-C. Svensson, personintervju, 2011-02-24). År 2009 

hade företaget en omsättning på SEK 2,003 miljoner och en balansomslutning på SEK 

699 000. Under år 2010 minskade både omsättningen och balansomslutningen till SEK 

1,759 miljoner respektive SEK 566 000 (www.emfas.se b). Med dessa siffror i åtanke är 

http://www.emfas.se/
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det ingen tvekan om att Klippcenter AB hamnar under de nu gällande lägre gränsvärde-

na för revisionsplikt.   

Även om Klippcenter AB är befriade från revisionsplikt så ser Svensson bara fördelar 

med att behålla sin revisor:  

- Det är en säkerhet att ha en revisionsbyrå bakom oss då vi jobbar så pass myck-

et och är det då någon som kan sköta revisionen hos oss så är det skönt att slip-

pa den biten. Vi får nu en månadsrapport av revisorn hur vi ligger till och det 

känns bra att veta att den säkerheten finns där, säger Svensson. 

Vidare resonerar Klippcenter AB att de behåller sin revisor just på grund av att det 

känns bra att de kan ägna sig åt sina kunder och påpekar att det har med intresset att 

göra. Då ingen av dem är särskilt intresserade i den ekonomiska biten känns det bra att 

de kan lämna bort det och få det ordentligt gjort och även få besked om det är något som 

verkar vara konstigt eller fel: 

- I nuläget har vi en revisor och en revisorsassistent och är det några konstigheter 

så ringer dem och talar om för oss hur vi ligger till och om vi till exempel behö-

ver titta över våra inköp för månaden. 

Svensson anser att de har en plikt gentemot sina anställda att allt ska fungera väl och ser 

därför endast fördelar med att behålla revisorn. De kostnader som varje år läggs på revi-

sion anser hon är värt det då hon vet att det finns en säkerhet att allt utförs väl. I nuläget 

lägger Klippcenter AB cirka SEK 16 000-17 000 per år på både redovisning och 

granskning, en kostnad som dock kan påverka deras val av revision i framtiden: 

- Vi ser många framsteg vad gäller datorer, istället för att lägga pengar på något 

går det att göra det själv med hjälp av program på datorn. Men priset är ändå 

inte det avgörande. Den revisor vi har nu har vi haft hela tiden och känner oss 

väldigt säkra med honom. En fördel är även att priserna för revision kan komma 

att sjunka nu med de nya reglerna då konkurrensen kan öka.  

Svensson tillägger även att det känns väldigt bra att ha en revisor, då det ger en bild till 

intressenter av att företaget är seriöst. Något som tyvärr kan saknas inom frisörbran-

schen. Risken finns att reglerna bjuder in fler oseriösa personer i branschen, varför 

Svensson anser att det inte skulle leda till någon övervägande fördel om de högre gräns-
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värdena får genomslag. För henne spelar det ingen roll om det istället kommer en lag-

stiftning som återigen säger att alla företag måste ha en revisor, det är bara positivt. 

Svensson avslutar med att påtala hur viktigt det är att även ha kundens intresse i åtanke: 

- Att jobba i en bransch som innebär att vi dagligen träffar kunder så är det vik-

tigt för oss att det finns en kvalitetssäkring i vår redovisning genom att den blir 

granskad av en revisor. Det ska vara en seriös salong utan konstanta ägarbyten 

och konkurser. Det är något som även våra kunder uppskattar, påpekar Svens-

son (A-C. Svensson, personintervju, 2011-02-24). 

4.1.4 STRATEK redovisning AB 

STRATEK redovisning AB är en byrå som arbetar med affärsredovisning och kon-

sultuppdrag åt små och medelstora företag i och omkring Jönköpingsregionen 

(www.stratekredovisning.se). År 2009 hade STRATEK en omsättning på SEK 1,932 

miljoner och en balansomslutning på SEK 454 000 (www.emfas.se c). Företaget starta-

de år 2003 och har idag fyra anställda. Respondenten för intervjun heter Oscar Jörninge 

och är VD på företaget. Jörninge tror att framtida omsättning kommer överstiga SEK 3 

miljoner och därmed överstiga rådande gränsvärden (O. Jörninge, personintervju, 2011-

04-05).   

På STRATEK tycker de överlag att de nya revisionsreglerna är bra. Det finns inget, el-

ler i alla fall väldigt lite, som talar för att fåmansföretag har behov eller nytta av samma 

typ av revision som större företag och koncerner har. Mindre företag har hittills fått dras 

med kostnader, regler och dokumentationskrav som inte står i paritet med den verklig-

het som de är verksamma i.  

Så som reglerna ser ut nu så måste STRATEK ha kvar sin revision, men även om situa-

tionen hade sett annorlunda ut så hade de ändå valt att behålla revisorn. Som redovis-

nings- och konsultbyrå vill de dels ha kvitto på att de arbetar rätt i sin verksamhet och 

dels ha en backup i de fall de behöver det åt deras kunder.  

Företagets kostnader för revision är relativt låga, mycket på grund av att STRATEK 

upprättar sina egna bokslut och årsredovisningar. Kostnaden är ingen faktor som kom-

mer att påverka val av revision i framtiden. Dock tror STRATEK att det kan dyka upp 

http://www.stratekredovisning.se/
http://www.emfas.se/
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en situation då de kommer att rekommendera någon av sina kunder att byta, alternativt 

välja bort revisor, beroende på nytta kontra kostnad.  

STRATEK tycker att de nuvarande gränsvärdena är bra riktmärken för krav på revisor, 

och att de högre gränsvärdena är en för hög siffra. Samtidigt får inte gränsvärdena vara 

för låga för då kommer samma situation som tidigare att råda.  

Det finns även andra viktiga aspekter att ta hänsyn till när det gäller revision, bortsett 

från kostnader och gränsvärden. Dels kan bolaget bedriva en sådan verksamhet där revi-

sor rekommenderas för rådgivning, intyganden m.m., och dels är det svårt att veta vad 

banker och andra kreditinstitut kommer att ställa för krav på bolagen när det gäller lån, 

krediter, kontovillkor osv. Bolagen kan mycket väl hamna i en sits där de inte får finan-

siell hjälp på grund av att de saknar underskrift från en godkänd/auktoriserad revisor. 

STRATEK avslutar med att en revisor inte bör väljas bort utan vidare eftersom verk-

samhet och eventuella framtidsplaner kan väga tyngre än kostnaden revisorn medför (O. 

Jörninge, personintervju, 2011-03-13).  

4.2 Intervju med revisionsbyråer 

4.2.1 Ekonomihuset Revideco 

Ekonomihuset Revideco är en redovisnings- och revisionsbyrå som ligger i Jönköping 

(www.ekrev.se). I Jönköping finns sju anställda, bland annat Tobias Thulin som har 

jobbat på Ekonomihuset Revideco i ett och ett halvt år, men har varit totalt fem och ett 

halvt år i branschen (T. Thulin, personintervju, 2011-03-18).  

På Ekonomihuset är de nästintill bara positiva till de nya revisionsreglerna då de anser 

att många av företagen faktiskt inte behöver en revisor. Thulin tycker det är positivt att 

revisionen blir mer efterfrågestyrd än lagstadgad, och att det nu finns en möjlighet för 

dem att tillföra annat till företag som de har mer nytta av än den lagstadgade revisionen 

såsom konsult- och rådgivningsuppdrag.  

Dessvärre tror Thulin och hans kollegor att många av de seriösa företagen väljer att be-

hålla sin revisor, medan de mer oseriösa företagen är de som i första hand väljer bort re-

visionen. De känner sig även lite oroliga för vad som kommer hända i branschen, men 

är som helhet mycket positiva till avskaffandet av revisionsplikten. Framförallt för att 

nu måste de ut på marknaden och slåss och kan inte längre luta sig tillbaka mot den lag-
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stadgade revisionsplikten. Det är nu viktigt att revisionsbyråerna går ut och visar vilken 

nytta och mervärde som deras arbete medför, påpekar Thulin. 

När det gäller priserna så tror Thulin att de kommer, i alla fall den närmaste tiden, ligga 

kvar på en ganska jämn nivå, men att med tiden så kommer konsult- och rådgivnings-

tjänsterna öka i pris. När det gäller redovisningstjänsterna tror Thulin att de kommer 

ligga kvar på samma nivå då det inte går att sänka priset något nämnvärt om lönsamhe-

ten i branschen ska bibehållas. 

Thulin tror att de nya reglerna kommer drabba de lite större revisionsbyråerna hårdare 

då mindre byråer oftast har tätare och bättre kontakt med sina kunder, vilket resulterar i 

att det är de bolagen som i stort sett aldrig träffar sin revisor som kommer att välja bort 

revisionen. Så även om de större revisionsbyråerna inte skulle erkänna det så tror Thulin 

att de är nervösa inför framtiden: 

- Vi, som liten byrå, har större svängrum för att kunna anpassa oss både prismäs-

sigt och arbetsmässigt än vad de lite större byråerna har. De har större och 

tyngre organisation som kostar pengar, medan det vi tappar i revisionsintäkter 

tar vi igen genom att ta in fler redovisningsuppdrag. Visst, vi kan påverkas av 

att vi har lite mindre kunder som omfattas av gränsvärdena nu, fast samtidigt 

har vi bättre kontakt med våra kunder och tror därför inte att så många av våra 

kunder väljer bort revisionen. 

När det kommer till arbetsuppgifter i framtiden tror Thulin att de kommer att förändras 

lite och att de som tidigare bara har sysslat med revision nu också kommer att få ta lite 

mera redovisning och annan rådgivning, såsom skatterådgivning. Att arbetsuppgifterna 

kommer gå mer åt redovisning och konsultation tycker Thulin bara är roligt: 

- Man kan inte bara sitta på sin kammare utan nu måste man ut och visa sig för 

kunden och lägga lite mer energi på dem, men det tycker jag bara är positivt. 

För min del går ungefär 50 procent av tiden till att granska och de andra 50 

procent till rådgivning och kundmöten, och det är det sistnämnda jag tycker är 

roligt. 

På frågan om hur Thulin tror att de kommer att påverkas om de högre gränsvärdena får 

genomslag svarar Thulin:  
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- Det är klart att de högre gränsvärdena kommer påverka oss, men samtidigt, de 

som ligger på mellan SEK 10-80 miljoner i omsättning har oftast en extern fi-

nansiering som kommer att kräva någon slags granskning. Om det är revision 

eller vad det kan tänkas vara kan jag inte svara på, men bankerna kommer i alla 

fall kräva någon form av revision.  

Numera har även SKV på sina deklarationsblanketter två stycken kryssrutor, dels om 

företaget har revisor och dels om företaget har anlitat en redovisningskonsult: 

- Och det är klart, vilka kommer SKV att gå på då? Jo, först och främst de som 

inte har kryssat i någon ruta alls, i andra hand de som har redovisningskonsult 

och de som har revisor kommer antagligen inte att granskas alls. Det här är 

också ett slags incitament för företagen att behålla sin revision.  

Att utredningen har påstått att företagarna kan spara SEK 8,7 miljarder i revisionskost-

nader anser Thulin är fel. Han anser att utredningen har tagit alla revisionsarvoden i 

Sverige och sedan summerat dessa, men de tänker inte på att om företagarna väljer bort 

revisionen måste de ofta köpa till något annat, så den här siffran är inte helt sanningsen-

lig.  

Thulin tycker att det är positivt att regeringen har börjat med lite lägre gränsvärden och 

gör en slags tvåstegsmodell som i Danmark. Då fås ett bättre grepp om påverkan, samt 

att det inte kommer påverka revisionsbyråerna lika mycket nu som om de hade infört 

den högre gränsen med en gång. Thulin och hans kollegor kommer nu under mellanpe-

rioden att försöka visa sina kunder att revisorn faktiskt tillför mycket till företaget, och 

att företagen ska ha insett den här nyttan lagom till att de högre gränsvärdena får ge-

nomslag.  

Thulin gör även en annan jämförelse med Danmark. Revisionsbyråerna där har istället 

ökat sin omsättning på redan befintliga kunder då de gör mer rådgivning och mer nytta 

för företagen nu. Så nyckeln till att klara sig i branschen i framtiden tror Thulin är att få 

ett helhetsgrepp: 

- För att överleva i branschen så bör man få in både redovisning, rådgivning och 

revision. Vi ser en trend att fler och fler lejer bort sin redovisning för att ägarna 

värdesätter tiden på ett annat sätt. De vill sova bättre på nätterna helt enkelt.  



 

 
27 

Thulin håller med om att många småföretagare saknar kunskap inom revision och revi-

sionsregler: 

- De säger att de ska gå till sin revisor när de ska gå till sin redovisare, eller 

tvärtom. De har inte koll på vad en revisor gör faktiskt. Det är dåligt av bran-

schen att inte har klargjort vad vi gör och vad en redovisare gör. Vi revisorer 

har levt i en liten skyddad verkstad i och med att revisionen har varit lagstad-

gad. Om man frågar småföretagarna vad en revisor gör, så skulle svaret bli att 

det är han som bokför. Så när företagarna får reda på att det inte är revisorn 

som sitter och bokför åt dem, då börjar de fundera ännu mer på vad revisorn 

egentligen tillför och har för nytta. Där har vi verkligen en utmaning i bran-

schen att visa vilken nytta vi gör för företagarna.  

Om tio år tror Thulin att en del har hänt på revisionssidan vad gäller både regler och 

marknaden. Dels tror Thulin att de så kallade oberoendereglerna, att en revisor inte får 

göra bokföring eller peta i årsredovisningar om revision samtidigt görs i företaget, 

kommer att ändras. Thulin tror att revisorn kommer få en mer aktiv roll i företaget vad 

gäller redovisningen.  

När det gäller revisionsmarknaden så tror Thulin att den totala marknaden för redovis-

ning och revision kommer se ut likadant som idag. Det kommer finnas lika mycket att 

göra, om inte mer, men att det kommer förskjutas mer mot redovisning, så som att hjäl-

pa till med bokslut, löner, fakturering osv.: 

- Många småföretag har inte råd att ha en egen ekonomichef, utan då tar vi på 

oss den rollen. Jag tror att fler och fler företag kommer ta hjälp av oss, det tror 

jag. Vi blir småföretagarens egna lilla ekonomiavdelning, avslutar Thulin (T. 

Thulin, personintervju, 2011-03-18). 

4.2.2 Grant Thornton 

Andreas Skiöld har jobbat på Grant Thornton i Jönköping sedan år 2004 och varit god-

känd revisor sedan år 2008 (A. Skiöld, personintervju, 2011-03-10). Skiöld och hans 

kollegor är positiva till de nya revisionsreglerna: 

- Vi tycker att de är bra då vi tycker att ett antal aktiebolag inte behöver ha revi-

sor av olika anledningar då det flyter på som vanligt. Samtidigt så gör det också 
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att våra tjänster blir mer attraktiva och efterfrågade. Så istället för att företa-

garna är tvingade att komma till oss så kommer de till oss för att de vill köpa 

våra revisionstjänster.  

Skiöld har svårt att se några negativa effekter för revisionsbyråerna i och med slopandet 

av revisionsplikten, dock kan det hända att fel bolag väljer bort revisionsplikten så att 

det kan få effekter på samhället. Så risken finns att de bolag som är i mest behov av en 

revision väljer bort det.  

På frågan om hur Skiöld tror att Grant Thornton som revisionsbyrå kan komma att på-

verkas av de nya revisionsreglerna svarar han: 

- Priset för en revision tror jag inte kommer att minska, snarare att priset för re-

vision kommer att bli dyrare. Det beror helt enkelt på att den kommer att efter-

frågas, de som vill ha en revision är de som är i behov av en revision. Det krävs 

vissa insatser och vissa granskningsmoment som gör att det kommer att kosta 

lika mycket som tidigare att göra revisionen.  

Skiöld tror också att även om Grant Thornton skulle tappa på revisionssidan så kommer 

efterfrågan på redovisningskonsulttjänsterna att öka, så det jämnar ut sig i längden. Men 

Skiöld är ändå av den uppfattningen att han inte tror att efterfrågan på revision kommer 

att minska då företag vill ha någon form av kvalitetssäkring på den löpande redovis-

ningen, men även på deklarationerna.  

Vad gäller Skiölds egna arbetsuppgifter så tror han inte att de kommer bli särskilt an-

norlunda i framtiden: 

- Som revisor jobbar man med allt möjligt. Man jobbar inte bara med revision 

utan man jobbar även med konsultationer, olika former av företagsöverlåtelser 

samt upprättar årsredovisningar och bokslut åt företag som man inte granskar. 

Däremot tror jag att i lite större städer så kommer arbetsuppgifterna att ändras 

lite eftersom där arbetar man med antingen revision eller redovisning.  

De SEK 5,8 miljoner som utredningen påstod att företagarna kan spara om revisionen 

slopas är en sammanslagning av alla revisionsarvoden, och att det här inte är hela san-

ningen, anser Skiöld. Mycket av kostnaderna som egentligen kallas revision är mycket 

rådgivning och löpande frågor, som Grant Thornton kallar revisionsnära rådgivning, 
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och den här rådgivningen kommer även i framtiden att behövas då ett företag fortfaran-

de måste bokföra.    

Om gränsvärdena skulle höjas så är det först då som revisionsbyråerna kan komma att 

påverkas av de nya revisionsreglerna, tror Skiöld. Många av de bolag som omsätter lite 

mer har en egen anställd ekonomiansvarig som sköter bokföringen och som redan kan 

mycket och inte är i behov av någon revision. Är däremot omsättningen ytterligare lite 

högre så kanske företaget ändock är i behov av revision. När det gäller revisionsbran-

schen tror Skiöld att det finns en möjlighet för mindre redovisningsbyråer och redovis-

ningskonsulter att utföra de tjänsterna som kan komma att behövas. Dock finns inte 

kompetensen just nu i alla redovisningsbyråer att göra färdiga bokslut och årsredovis-

ningar, men det är fullt möjligt att de kommer ha det i framtiden och då blir större i 

branschen, vilket skapar färre jobb för revisionsbyråerna.  

Personligen tycker Skiöld att gränsvärdena borde höjas:  

- Först var man lite orolig för det här, men om det skulle bli omsättning på SEK 

20 miljoner eller de högre gränsvärdena spelar inte så stor roll egentligen. Det 

är lättare att ha att göra med kunderna när det är frivilligt. Om man inte är re-

visor åt ett bolag, så har man friheten att göra helt andra uppgifter på bolaget. 

Jag skulle kunna vara mer aktiv i det löpande arbetet om jag inte är revisor för 

företaget. Det kan jag tycka är roligare än om man är renodlad revisor och bara 

granskar det någon annan har gjort.  

När det kommer till frågan om hur de uppfattar småföretagarnas kunskaper inom revi-

sion och dess regler säger Skiöld att de upplever att många ser det som att en revisor är 

den papprena lämnas till och som bokför och inte att det är just redovisningskonsulten 

som gör det här. Därefter är det ”någon däruppe” som granskar och skriver på. Skiölds 

erfarenhet säger att många tror att nu när det inte finns någon revisionsplikt så behövs 

ingen inlämning av papper till redovisningskonsulten heller, vilket inte är korrekt. På ett 

sätt är det revisionsbyråernas fel, tycker Skiöld, då det är branschens skyldighet att tala 

om för kunderna vad det är som gäller och vad reglerna innebär.  

Om Skiöld själv hade drivit ett bolag och anlitat en redovisningskonsult skulle han även 

låtit en revisor granska räkenskaperna: 
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- Om jag lämnar mina papper till en redovisningskonsult har jag ändå kommit så 

pass långt och då är en revisor inte en så speciellt stor kostnad. Då kan man lik-

väl få en revisionsberättelse som då lägger på ett värde. För revisionsberättel-

sen har ju ett stort värde när du kommer till bankerna, så länge den är ren. Det 

spelar ingen roll hur noggrann man är, det finns alltid något litet fel som slinker 

igenom.  

Den sista frågan till Skiöld handlar om revisionsmarknaden och revisionsreglerna och 

hur de kan se ut i framtiden, om cirka tio år. En fråga som Skiöld inte har funderat så 

mycket på, men ändå kan spekulera kring. När det kommer till revisionsreglerna tror 

inte Skiöld att den gamla lagstiftningen kommer tillbaka, så länge det inte blir några ex-

trema skandaler. Däremot kan reglerna ha ändrats så att de högre gränsvärdena har fått 

genomslag så de ligger på EU:s gränsvärden. Skiöld tror att om regeringen bara hade 

väntat något år till så hade de högre gränsvärdena kunnat sättas direkt istället för de nu 

lägre satta (A. Skiöld, personintervju, 2011-03-10). 

4.2.3 Ernst & Young 

Mats Persson har jobbat på Ernst & Young i Jönköping i sju år och varit godkänd revi-

sor i två och ett halvt år (M. Persson, personintervju, 2011-03-15).  

Både Persson och Ernst & Young är öppna inför avskaffandet av revisionsplikten och 

för förenklandet för företagarna: 

- Det finns inget egenintresse i att behålla revisionen, däremot finns det ett egen-

intresse i att behålla kvalitén. (…) Sedan om det är revisorn som ska säkerställa 

kvalitén eller om det kan göras på ett annat sätt är egentligen en bedömnings-

fråga. 

Även om Ernst & Young inte har varit motståndare till avskaffandet, har det dock fun-

nits en viss skepticism kring diskussionen om de höga gränsvärdena, där de anser att de 

är lite väl höga.  

Persson tror att reglerna kan ha en viss påverkan på Ernst & Young som revisionsbyrå 

men däremot är det mest positiv påverkan då de tror att en företagare fortfarande har in-

tressenter som kräver någon form av kvalitetssäkring: 
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- Eftersom de nya reglerna ger mindre företag möjlighet att på något sätt kvali-

tetssäkra sina bokslut genom en så kallad bokslutsrapport, som redovisnings-

konsulter lämnar när de intygar att det är utfört enligt Reko, så innebär det att 

ur byråns synvinkel så kan vi vara involverade i arbetet oavsett om det är via 

revision eller redovisning. På så sätt påverkar det inte vår affär så mycket, då 

någon form av kvalitetssäkring fortfarande kommer vara efterfrågad. (…) På det 

här viset flyttas intäkten endast från ett affärsområde till ett annat.  

En fördel, enligt Persson, med att kvalitetssäkringen sker via redovisningskonsulten är 

att det tydligare visar vilka bitar av arbetet det är företagen betalar för: 

- En revision kan vara ganska svår att kvantifiera vad det egentligen är för något. 

Det här är särskilt fallet i de mindre bolagen där ägaren är den som sitter i 

verksamheten. Årsredovisningen å andra sidan är en produkt som man lägger 

fram och blir på så sätt synlig. Därför kan det också bli enklare att ta betalt för 

tjänsten. Det är speciellt i de mindre företagen, som är bra skötta, som det är 

svårt att visa på revisionens nytta. Där blir revisorn mer som en rådgivare, och 

istället sitter vi med flera ben i företagen, så som redovisning och skatt. På så 

sätt betalar företagen inte för något som de ändå inte ser. 

Däremot anser Persson att det finns andra företag där revisionen verkligen gör nytta, 

speciellt i de fall då det finns fler ägare i ett och samma företag: 

- Då är det otroligt viktigt att ha revision, oavsett hur stort eller litet bolaget är. 

Det man får titta på är det individuella företaget och vilket behov som finns in-

nan bedömningen görs att då de är under gränsvärdena så behöver de ingen re-

vision. Målet med verksamheten är det centrala. Det kanske är så att de är ny-

startade men att det ändå finns en tillväxtpotential i företaget som är enorm. Då 

kan det gå väldigt fort och då är det bra att ha en revisor med sig från början.  

Vidare har Persson lite svårt att se någon påverkan riktigt än då det är först nu som bo-

lagen börjar välja bort revisionen och det inte finns någon statistik än på vad som har 

hänt. Däremot har Persson, där revisionen inte har visat tillföra någon nytta för företa-

gen, redan rekommenderat två av sina kunder att avskaffa den: 
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- Företagen uppskattar naturligtvis att man är ärlig. Det finns då andra affärer i 

byrån som tillför dem mer nytta än vad jag gör. Då är det bättre att de får den 

rådgivningen för att kvalitetssäkra sina bokslut och sin ekonomiska rapporte-

ring. 

Persson tror på att det skulle bli en väsentlig skillnad om de högre gränsvärdena får ge-

nomslag. Däremot anser han att effekten kan bli mindre nu än om de höga gränsvärdena 

hade trätt i kraft på en gång: 

- När förslaget på de höga gränsvärdena kom så var branschen lite skakig inför 

det och även vi som byrå tycker också att det var lite för aggressivt och för högt. 

Ifall man hade tryckt in den gränsen direkt så hade det varit väsentliga effekter 

på både byrån och på branschen. Det som är uppenbart är att det hade varit ett 

överskott på revisorer. Dessa hade då kanske fått byta bana och jobba med al-

ternativa tjänster och inte den traditionsenliga revisionen. 

Däremot så tror inte Persson att de högre gränsvärdena kommer få genomslag på en 

gång utan han tror mer på att det kommer ske en successiv förändring som i Danmark, 

där de låga värdena får stå kvar ett par år, för att se vilka effekter de får, för att sedan 

höja någon nivå till och till sist gå fullt ut: 

- När det väl sker kommer vi däremot att påverkas av det. Revisionen kommer att 

få lyftas fram på ett helt annat sätt och vi kommer inte att kunna gå in lika 

mycket på detaljnivå som vi i Sverige har en tendens att göra främst för att vi 

jobbar mycket med småföretag. Det kommer även vara färre som jobbar med 

revision. Å andra sidan finns det även andra affärsmöjligheter. 

Vad gäller priset för tjänsterna så tror Persson på en ökning ifall de högre gränsvärdena 

får genomslag då det mer blir en specialistkompetens av något slag: 

- Vid efterfrågad revision borde man kunna ta bättre betalt eftersom produkter då 

skapas som kunden har kommit fram till med sin bank. Banken kan ställa krav 

på att posten ska vara reviderad om de ska bidra med mer pengar. Då det rör 

sig om en efterfrågestyrd revision som vi kan få fullt betalt för så kommer det bli 

enklare att prissätta och tydligare att visa vad det är vi levererar. 
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En annan diskussion som förts är kring de stora fyra revisionsbyråerna, att de är för få, 

påpekar Persson. Höjs då gränsvärdena kommer det automatiskt att slå ut alla små revi-

sionsbyråer: 

- Många av de här små revisionsbyråerna har inte ett enda bolag som ligger över 

de höga gränsvärdena och då finns risken att de inte får jobba med revision 

längre. På så sätt kommer det påverka branschen att det kommer centreras till 

de stora byråerna.  

Det finns företag som inte förstår skillnaden på vad som är revision och vad som är re-

dovisning och det är många som kallar sin redovisningskonsult för revisor, fortsätter 

Persson: 

- Som revisor och rådgivare i ett bolag har man en upplysningsplikt att berätta 

vad det är som gäller och vara ärlig. Det som jag tycker är viktigt är att berätta 

för företagen att just i det här fallet så drar de ingen nytta av revisionen och vi-

sar tydligt vilken tjänst som bäst passar dem istället. Revision är väldigt svårt 

att förklara vad det är, och det är många som inte vet att redovisning är att upp-

rätta redovisningen medan revision är att granska det som är upprättat. 

Inom cirka tio år tror Persson definitivt på att de högre gränsvärdena kommer att ha fått 

genomslag: 

- Man kommer testa det här nu ett antal år och när det väl har satt sig kommer 

man ha uppnått lite av det här som näringsdepartementet velat, att revisionen 

ska vara efterfrågestyrd av företagen och att de ska kunna se nyttan med det. 

Det tror jag absolut att de kommer att uppnå. Det ska inte vara så att de betalar 

för något som de ändå inte förstår vad det är. 

Hur högt Sverige går när det gäller gränsvärdena beror också lite på EU och de interna-

tionella reglerna, säger Persson. Det som kommer spela roll är om de vill att det ska 

vara samma nivå i hela Europa: 

- Det är väldigt stora skillnader i de olika länderna och det kommer vara svårt att 

harmonisera till 100 procent. Dessutom krävs det då kanske att man har samma 

valuta överallt för att kunna göra den här harmoniseringen, vilket är en väldigt 
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känslig fråga. Men jag tror definitivt på att det kommer vara de högre gräns-

värdena.  

Vidare tillägger Persson att det är deras uppgift som rådgivare att se till företagets bästa: 

- Är ett företag under gränsvärdena och har valfriheten att välja bort revisorn så 

måste vi titta på bolaget och vilka behov det finns där. Är det ett växande bolag 

som inom bara några år kommer att ha en revisor då är det bättre att ha en di-

rekt. Ska man till exempel sälja företaget framöver så tjänar man också på att 

ha revisionen, då kan man lägga fram tre-fyra revisionsberättelser som är en 

slags kvalitetsstämpel. Därför är det viktigt att inte endast göra en bedömning 

för stunden utan det gäller att titta större än så. 

Persson avslutar med att säga att de som kan komma att påverkas mest av avskaffandet 

av revisionsplikten är de allra minsta revisionsbyråerna där det sitter endast en revisor 

utan några andra tjänster så som till exempel redovisning. Dessa kan inte flytta över sina 

intäkter från ett område till ett annat, så som de lite större byråerna kan göra, och är lite 

bundna av att just revisionen blir efterfrågad, påpekar han (M. Persson, personintervju, 

2011-03-15).   
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5 Analys 

5.1 Åsikter kring avskaffandet 

Både småföretagare och revisionsbyråer som har intervjuats för den här studien är över-

vägande positiva till avskaffandet av revisionsplikten. Som Fridell på Mikroponent AB 

antydde så finns det företagare som anser sig ha den kompetensen inom företaget som 

krävs för att klara av att utföra en korrekt redovisning och är därför inte i behov av nå-

gon granskning. Även Appelkvist på Chritezz AB känner sig så pass trygg med sin anli-

tade redovisningskonsult att kostnad för en revisor anses överflödig och att dessa pengar 

istället kan spenderas på något mer konkret. På revisionsbyråerna är de också öppna för 

slopandet av revisionsplikten. Både Thulin på Revideco och Skiöld på Grant Thornton 

ser det som positivt att revisionen har blivit mer efterfrågestyrd än lagstadgad, vilket re-

sulterar i att deras insatser i företagen blir högre värderade än tidigare. Revisionsbyråer-

na välkomnar en mer förenklad lagstiftning där Ernst & Young påpekade att så länge 

kvalitén bibehålls så spelar det ingen roll på vilket sätt bokföringen säkerställs.  

Däremot kommenterade både företagarna och revisionsbyråerna att de är rädda för att 

fel företag kommer välja bort revisionen, vilket kan komma att bjuda in fler oseriösa fö-

retagare på marknaden. Det här är en åsikt som företagarna och revisionsbyråerna inte 

är ensamma om. SKV befarade i sitt remissvar att den slopade revisionsplikten skulle 

leda till ökade skattefel och ekonomisk brottslighet (www.skatteverket.se b). BRÅ an-

såg till och med att en internationell undersökning behövdes för att säkerställa att av-

skaffandet av revisionsplikten inte skulle föra med sig mer negativa effekter än positiva 

(www.bra.se).  

Det är ingen tvekan om att de högre gränsvärdena kommer få genomslag i framtiden, i 

alla fall om respondenternas spekulationer blir verklighet. Dock har inte alla varit posi-

tiva till de högre gränsvärdena. Appelkvist på Chritezz AB ansåg att en gräns på 83 mil-

joner i omsättning är för hög och kan vara svår att hantera, en åsikt som delades både 

med STRATEK redovisning AB och med Ernst & Young. Det här var några av anled-

ningarna till att regeringen, genom prop. 2009/10:204, senare valde att föreslå de lägre 

gränsvärdena då den ansåg att de högre kunde skapa problem både för företagen och för 

dess intressenter om de hade blivit implementerade direkt (Prop. 2009/10:204). Den här 

successiva ökningen, som liknar den i Danmark (M. Persson, personintervju, 2011-03-

http://www.skatteverket.se/
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15), har välkomnats av revisionsbyråerna. Thulin på Revideco, likaså Persson på Ernst 

& Young, ansåg att det går att få ett bättre grepp om effekterna nu när de lägre gräns-

värdena har satts, och att det här gör att påverkan på revisionsbyråerna inte kommer 

vara lika stor. 

5.2 Konsekvenser 

De nya revisionsreglerna kom till för att minska kostnaderna för småföretagarna, samt 

att göra företagen mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden (SOU 

2008:32). Så som reglerna ser ut idag är det relativt små företag som påverkas, och des-

sa företag kanske inte har någon större form av verksamhet på den internationella mark-

naden eller några väsentligt höga revisionskostnader, vilket resulterar i att de nya reg-

lerna ännu inte helt har uppfyllt sitt syfte. Möjligtvis blir det först när, och om, de högre 

gränsvärdena får genomslag som en större påverkan kommer att kunna urskiljas vad 

gäller minskningen av revisionskostnader och ökningen av konkurrenskraften. Av de fö-

retag som har intervjuats är det Chritezz AB som skulle ha valt att slopa sin revisor med 

just kostnaden i beaktande. Övriga företag såg ingen större fördel i att avskaffa revisorn 

endast av kostnadsmässiga skäl.  

SKV har framfört sin oro vad gäller ökningen av både medvetna och omedvetna fel i 

räkenskaperna (www.skatteverket.se b). Dessa omedvetna fel kan vara ett hot mot före-

tagen, då en oerfaren småföretagare kan sakna den kompetensen som krävs för att utföra 

en helt regelrätt bokföring vilket kan resultera i vite om felen upptäcks. Därför kan det 

vara av vikt för mindre erfarna företagare att välja att få sina räkenskaper granskade för 

att slippa eventuella kostnader vid fel i bokföringen. SKV är inte den enda intressenten 

som ställer krav på företagarna. Både banker och leverantörer är intressenter som kräver 

att ett företag är reviderat för att lämna eventuella lån och krediter, enligt bland annat 

BRÅ (www.bra.se). Den här uppfattningen stöds av Thulin på Revideco som kommen-

terade att särskilt företag med lite högre omsättning oftast har en extern finansiering 

som kräver att företaget har genomgått någon form av granskning. Även passiva ägare 

är en viktig intressent att ha i beaktande. En passiv ägare har ingen insyn i den dagliga 

redovisningen, och kan därför kräva en granskning av det företag han har intresse i. Nå-

got som är relevant vad gäller ägandet av Mikroponent, och har varit en av orsakerna till 

att företaget valt att behålla revisionen.  

http://www.skatteverket.se/
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BRÅ anförde i sitt remissvar att slopandet av revisionsplikten kan öka den ekonomiska 

brottsligheten (www.bra.se), något som regeringen ville få bukt med (SOU 1983:36) när 

den år 1983 införde lagstadgad revisionsplikt för alla företag (Precht, 2005), då det kan 

bjuda in fler oseriösa företagare i branschen. Även om småföretagarna vinner på mins-

kade administrativa kostnader så förlorar de ändå i och med den illojala konkurrensen 

som kan uppstå (www.bra.se). Den här oron har även anförts i England, men kunde 

dock inte stödjas med något empiriskt material och den brittiska regeringen pekade på 

att de negativa konsekvenserna inte översteg de positiva av avskaffandet av revisions-

plikten (Thorell & Norberg, 2005). Det finns inget som pekar på att de negativa konse-

kvenserna av avskaffandet kommer överväga de positiva just här i Sverige och därför 

kan det diskuteras om BRÅ:s oro verkligen är befogad.   

Efter gjorda intervjuer med företagen har uppfattningen kommit att bli att vissa företa-

gares kunskaper om revisionsreglerna är bristfälliga. Konsekvensen av det här är att fö-

retagarna inte har någon kännedom om vad en revisor faktiskt fyller för funktion i före-

taget. Bland annat är det företag som använder sig utav en redovisningskonsult som 

sköter bokföringen, och misstar sig för att redovisningskonsulten är revisor, vilket resul-

terar i att ett eventuellt avskaffande av revisorn inte blir aktuellt då företagarna tror att 

det är själva revisorn som sköter bokföringen och inte granskningen av den. Om fler fö-

retagare hade bättre kunskap i ämnet kanske fler hade valt att avskaffa sin revisor då de 

ändå inte känner att revisorn tillför någon nytta i företaget, utan endast ses som en kost-

nad. Under intervjuerna framkom det att det här problemet är revisionsbyråerna väl 

medvetna om och ansåg att det är revisionsbranschens fel då det är deras uppgift att 

klargöra vad en revisor gör och vad en redovisare gör. 

Ett annat syfte med lagändringen var att revisionen skulle vara efterfrågestyrd, då före-

tagen köper de tjänster de är i behov av istället för de tjänster som tidigare har varit lag-

stadgade (SOU 2008:32). De tidigare revisionsreglerna har varit utformade för större 

bolag, och en förenkling av dessa innebär att små företag nu kan anpassa sin revision ef-

ter sin storlek. Det här är något som både branschorganisationen Företagarna 

(www.foretagarna.se) och revisionsbyråerna tyckte var positivt då revisorns jobb blir 

högre värderat ute på företagen. 

Enligt utredningen så skulle revisionskostnaderna sjunka med nästan SEK 5,8 miljarder 

(SOU 2008:32), en siffra som revisionsbyråerna ansåg överskattad. I de SEK 8,7 mil-
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jarderna som anses vara omsättningen för revision i Sverige (SOU 2008:32) påpekade 

Skiöld på Grant Thornton är intäkter både för revision, rådgivning och konsultation och 

att den här siffran därför är överdriven. Även Thulin på Revideco argumenterade att 

även om ett företag väljer att slopa sin revision så tillkommer ändå kostnader för andra 

tjänster och att det här påståendet om sparande för småföretagarna är överdriven. Istället 

spekulerades det i att revisionsbyråerna till och med kan komma att öka sina intäkter i 

framtiden, så som fallet blev i Danmark (T. Thulin, personintervju, 2011-03-18). Även 

om företagarna väljer att slopa sin revision så går trenden mer och mer åt att anlita revi-

sionsbyråer för redovisnings- och konsultuppdrag. Så även om revisionsbyråerna tappar 

intäkter på revision så blir ändå den totala intäkten densamma eftersom en förflyttning 

av intäkterna sker från revision och mer mot redovisning. Därför tror inte revisionsbyrå-

erna att de kommer att påverkas särskilt negativt av de nya revisionsreglerna i och med 

att redovisningskonsulterna i byråerna kommer få fler uppdrag. Däremot så antydde 

Persson på Ernst & Young att de allra minsta revisionsbyråerna, där endast revision er-

bjuds, är de som kan påverkas mest då dessa inte kan flytta över sina intäkter mot redo-

visning som de lite större byråerna kan.  

Enligt utredningen (SOU 2008:32) och även Precht (2008) så kommer priserna för revi-

sion och redovisning att minska i och med att utbudet kommer att öka när företagen 

själva väljer vilka revisions- och redovisningstjänster de vill köpa in. Det här är ett på-

stående som revisionsbyråerna var av den motsatta uppfattningen. De var överens om 

att priserna för revision kommer öka i och med att den blir mer efterfrågad. De som vill 

ha en revision är de som är i behov av en revision och är därför villiga att betala ett lite 

högre pris för granskningen. Av de intervjuade företagen var det endast STRATEK re-

dovisning AB som inte såg kostnaden som en faktor som påverkar val av revision i 

framtiden. Övriga företag ansåg att om kostnaden för revision ökar markant framöver är 

det nödvändigt att överväga sitt behov av revision.  

SKV har i sina deklarationsblanketter två kryssalternativ där företagarna får kryssa i 

ifall företaget har granskats av revisor eller varit biträdda av redovisningskonsult. Den 

största chansen (eller risken) att bli granskad av SKV är troligtvis om ingen av rutorna 

har blivit ikryssade, påpekade Thulin på Revideco. Det här kan omintetgöra själva syftet 

med de nya revisionsreglerna då företagarna kan känna att de ändock måste bli granska-

de av en revisor för att inte råka ut för kontroller av SKV.   
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Enligt utredningen skulle 50 procent av företagen välja att slopa sin revision direkt vid 

ikraftträdandet av reglerna, en siffra som är relevant vid en jämförelse med exempelvis 

England. Där är alla företag undantagna revisionsplikt som understiger EU:s maxvärden 

(SOU 2008:32), och av dessa undantagna bolag är det mellan 60-70 procent som har 

valt att slopa sin revision. I Danmark liknar gränsvärdena de nuvarande svenska (Prop. 

2009/10:204), så vid en eventuell liknande utgång i Sverige så kommer cirka 23 procent 

av de berörda företagen att ha slopat sin revision inom ett par år.  

5.3 De högre gränsvärdenas påverkan  

Om de högre gränsvärdena får genomslag i framtiden kommer det att påverka revi-

sionsbyråerna olika mycket beroende på byråns storlek. De mindre byråerna har oftast 

kunder med lite lägre omsättning och deras största påverkan kommer förmodligen redan 

nu med de lägre gränsvärdena. De större byråerna har oftast kunder med högre omsätt-

ning och kommer möjligtvis drabbas hårdare om de högre gränsvärdena får genomslag. 

Skiöld på Grant Thornton är av den erfarenheten att många företag med lite högre om-

sättning oftast har en egen ekonomichef med nödvändig kompetens och inte är i behov 

av någon revision. Å andra sidan är det oftast just de lite större företagen med högre 

omsättning som har både passiva ägare och externa finansiärer som kan kräva en revi-

sion.  

Ett hot för revisionsbyråerna är att mindre redovisningsbyråer i framtiden kan utföra de 

tjänster som företagen är i behov av, vilket reducerar jobben för revisionsbyråerna. Thu-

lin på Revideco, som är en liten revisionsbyrå, anförde dock att de nya revisionsreglerna 

kommer påverka de lite större byråerna mer i och med att de inte har den täta och per-

sonliga kontakten med sina kunder. Han tror att det är lättare att slopa sin revision om 

någon mer personlig samhörighet med revisorn inte finns. Däremot trodde de större by-

råerna precis tvärtom, att det är de mindre byråerna som kommer drabbas hårdast, i och 

med att de har färre kunder och kunder som redan träffas av de nya revisionsreglerna. 

Vissa mindre revisionsbyråer har inte ens några kunder som har en omsättning som 

skulle överstiga de högre gränsvärdena, vilket resulterar i att dessa mindre byråer kan 

slås ut helt och de fyra största revisionsbyråerna blir ännu större och ett slags monopol 

skapas. Den här uppfattningen delades av både Skiöld på Grant Thornton och Persson 

på Ernst & Young. Det viktigaste för revisionsbyråerna nu är att visa nyttan med revi-

sion för företagarna för att byråerna inte ska drabbas så hårt när gränsvärdena väl höjs. 
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6 Slutsats 

6.1 Avslutande diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka och analysera hur aktiebolagen och 

revisionsbyråerna påverkas av slopandet av revisionsplikten. Även argumentation kring 

vilka förändringar som kan uppstå för revisionsbyråerna om de föreslagna högre gräns-

värdena får genomslag i framtiden har skett. 

För företagarna kommer den administrativa kostnaden att minska i och med de nya reg-

lerna och det här gör de mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Med 

den nya lagstiftningen är revisionsreglerna mer anpassade även för småföretagare där de 

kan välja de tjänster att köpa in som de är i behov av. Tidigare har reglerna varit mer 

anpassade för större bolag och deras behov. Företagen kan också drabbas av negativa 

effekter. De kan överskatta sin kompetens vilket kan leda till att det uppkommer fel i 

redovisningen som senare kan straffa sig. Det finns även en risk för att den slopade re-

visionsplikten lockar till sig oseriösa företagare, vilket drabbar de seriösa företagarna 

negativt i form av illojal konkurrens.   

En annan slutsats som kan dras är att när ett företag väljer att antingen behålla eller av-

skaffa sin revisor är banken och bankens krav viktigt att ha i beaktande. Vid ett eventu-

ellt avskaffande så kan det få konsekvenser senare vid kreditbehov i form av att banken 

kräver att företagets räkenskaper är reviderade. Finns då ingen revisionsberättelse upp-

kommer risken att företaget inte beviljas någon kredit.  

Priset på revisionstjänster i framtiden råder det delade meningar om. Utredningen trodde 

på en minskning, medan revisionsbyråerna själva tror att priserna ökar i och med att re-

visionstjänsterna blir efterfrågestyrda. Slutsats att dra av det här är att då priserna sätts 

av revisionsmarknaden så kommer en ökning av priset förmodligen att ske.  

Många småföretagares kunskap är bristfällig vad gäller revisionsreglerna, vilket är ett 

hot mot småföretagarna själva då de inte har kännedom om vilka tjänster som är frivilli-

ga och vilka tjänster som är lagstadgade. 

Nu när revisionen inte längre är lagstadgad blir revisorerna och deras arbete mer upp-

skattat ute på företagen och företagen anlitar revisorerna av egen fri vilja och inte på 

grund av lagstiftning.  
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Utredningen trodde på en större negativ påverkan på revisionsbyråerna än vad de själva 

gör. Enligt revisionsbyråerna finns en möjlighet att de till och med kan komma att öka 

sina intäkter i och med att företagen mer och mer går mot att leja bort sin redovisning. 

Det här på grund av att intäkterna flyttas från revision till redovisning ute på byråerna. 

Däremot så finns det en risk för en negativ påverkan om mindre redovisningsbyråer får 

högre kompetens i framtiden och kan utföra samma tjänster som revisionsbyråerna gör. 

De mindre revisionsbyråerna ser troligtvis sin största påverkan redan nu med de lägre 

gränsvärdena då deras kunder består av mindre företag som redan nu involveras av slo-

pandet. Risken finns att de mindre byråerna har så pass små kunder att när de högre 

gränsvärdena väl får genomslag så har de inga kunder kvar som inte är befriade från re-

visionsplikten och riskeras därför att slås ut helt av de större byråerna.  

Till skillnad mot de mindre revisionsbyråerna kommer de större att påverkas mest när 

de högre gränsvärdena träder i kraft. De större revisionsbyråernas kundkrets består till 

störst del av större företag med högre omsättning så det är först då som dessa byråers 

kunder blir befriade från revisionsplikten.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning föreslås att efterforskningar görs i andra EU-länder där slopandet 

av revisionsplikten med de högre gränsvärdena redan är lagstiftad. I och med det här 

kan både de positiva och negativa effekterna analyseras för att göra en jämförelse huru-

vida Sverige är rustat för att höja gränsvärdena inom en snar framtid.   

Om några år, när konsekvenserna av de nya revisionsreglerna går att urskilja bättre, 

finns goda möjligheter att undersöka hur olika parter har påverkats av slopandet av revi-

sionsplikten. Som till exempel hur många företag som har valt att slopa sin revision, hur 

de olika stora revisionsbyråerna har påverkats av de nya reglerna och SKV:s uppfattning 

om effekterna av slopandet när det kommer till medvetna och omedvetna fel. En annan 

intressant aspekt att undersöka är hur bankerna reagerar på slopandet. Eventuellt kan 

konkurrens uppstå mellan bankerna vad gäller ställandet av krav på revision, vilket kan 

innebära att ett företag väljer den bank som ställer lägst krav. 
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Bilaga 1 – EU:s fjärde bolagsdirektiv 78/660/EEG 
Artikel 51 

1. a) Bolagens årsbokslut skall granskas av en eller flera personer som enligt nationell 

lagstiftning är behöriga att revidera räkenskaper. 

b) Den eller de personer som ansvarar för revision av bokslutet skall även granska om 

förvaltningsberättelsen överensstämmer med årsbokslutet för samma räkenskapsår. 

2. Medlemsstaterna får befria de bolag som avses i artikel 11 från skyldigheterna enligt 

punkt 1. 

Artikel 12 skall tillämpas. 

3. Om undantag enligt punkt 2 medges, skall medlemsstaterna införa lämpliga påföljder 

i sin lagstiftning för sådana fall då de berörda bolagen underlåter att upprätta årsbokslut 

eller förvaltningsberättelser enligt kraven i detta direktiv. 

Artikel 11 

Medlemsstaterna får tillåta att ett bolag som på balansdagen inte överskrider två av föl-

jande tre gränsvärden: 

— Balansomslutning: 2 500 000 ecu, 

— Nettoomsättning: 5 000 000 ecu, 

— Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 50, 

upprättar en balansräkning i förkortad form som endast visar de poster i artikel 9 och 10 

som föregås av bokstäver och romerska siffror, varvid särskilt skall anges --- dock en-

dast med totalbelopp för varje post --- de upplysningar som krävs enligt parenteserna 

vid posten D II på aktivsidan och posten C på passivsidan i artikel 9 samt vid posten D 

II i artikel 10. 

Artikel 12 

1. Om ett bolag på balansdagen överskrider eller upphör att överskrida två av de i artikel 

11 angivna tre gränsvärdena, skall detta förhållande inverka på tillämpningen av undan-

tagsbestämmelsen i sistnämnda artikel endast om förhållandet inträffar två räkenskapsår 

i följd. 

2. Vid omräkning till nationella valutor får de i artikel 11 i europeiska beräkningsenhe-

ter angivna beloppen ökas med högst tio procent. 


